
Underlag för vidare bearbetning av  

Program för BiG Vaxholms kollektivhus  
 
ÖVERGRIPANDE PROJEKTIDÉ – BIG 
 
BiG ska - eventuellt i samarbete med ett bostadsföretag - utveckla och uppföra ett 

hus för kollektivboende i Vaxholm. Gemenskapen skapas genom att de boende, efter 

förmåga, aktivt deltar i både obligatoriska arbetsuppgifter och frivilliga aktiviteter.   

Bakgrund  

BiG är en ideell intresseförening, som arbetar för att skapa olika typer av 

kollektivboende i Vaxholm.  

Föreningens målsättning är att det åtminstone skall finnas ett kollektivboende i 

Vaxholm. BiG verkar för att projektet skall genomföras med ett långsiktigt hållbart mål 

både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. 

  

Målgrupper  

Föreningen skall planera för ett hus avsett för personer som är 45+ utan 

hemmavarande barn, som har arbetsgemenskap som grund och som önskar bo i 

gemenskap i Vaxholm. Gruppen ska helst ha en jämn spridning i ålder och kön. 

 

KÄRNVÄRDEN  

Gemenskap  

De gemensamma måltiderna, matlagningen, den vardagliga omsorgen om varandra 

och omsorgen om huset och trädgården är centrala uppgifter och medverkar till att 

skapa gemenskap. De yteffektiva lägenheterna med handikappanpassade badrum, 

men med relativt små kök, kompletteras med de gemensamma utrymmena: ett 

välutrustat kök, matsal, vardagsrum/bibliotek/litet mötesrum, gästrum, tvättstuga, 

hobbylokaler samt utrymmen för föreningens administration.   

 

Gemenskap med andra utanför huset 

Kollektivhuset borde kunna bli en mötesplats för andra grupper än de som bor i 

huset, t ex. för sång- och musik, studiecirklar, motion etc. En gång om året har alla 

kollektivhus som är med i ”Kollektivhus.nu” öppet hus och bjuder in folk som är 

nyfikna på företeelsen ”kollektivhus”   

 

Arbetsgrupper 

För att uppnå den gemenskap som eftersträvas tror vi att de boende måste ingå i 

någon eller några av följande arbetsgrupper: kök och matlagning, städning samt 

gruppen för antagande av nya hyresgäster. Medlemmarna bör cirkulera i 

arbetsgrupperna för att tillvarata och utveckla de kompetenser som finns. 
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Enkelt att träffas 

Överskådlig och lättillgänglig placering av de gemensamma lokalerna, främst matsal, 

vardagsrum/bibliotek och tvättstuga är viktig. Även entrén med postfack skall 

placeras centralt.  

Hållbart – ekologiskt, socialt och ekonomiskt 

Byggnationen bör ligga i framkant av ekologiskt hållbart byggande.  

I BiG Vaxholm är det inte bara byggnaden som är ekologisk utan även hela livsstilen 

där man så långt som möjligt arbetar för en uthållig utveckling ur alla perspektiv. 

Den ekonomiska hållbarheten innefattar både byggprocessen, bostadsytornas 

placering, med stora gemensamma ytor på bekostnad av de privata.  

Det dagliga livet med gemensamma måltider, delade resurser såsom verktyg, 

tidningar, licenser mm bidrar till hållbarheten från alla aspekter. Bogemenskapen 

satsar på att använda trafiksystemet hållbart och i första hand gå, cykla eller använda 

kollektivtrafiken. En bilpool kan anslutas och de som vill använda privat bil bekostar 

själva sin parkeringsplats. 

Social hållbarhet innebär också att vi redan i planeringsprocessen satsar särskilt på 

god tillgänglighet för olika former av funktionsnedsättning. 

 

UTFORMNING 

Tomt 

BiG Vaxholm förordar att tomten ska ligga centralt i Vaxholm för att minimera 

färdtjänstresor och/eller bilåkande. Det ska vara nära till kollektiva färdmedel och i 

övrigt lättillgängligt utan branta backar.  

Arkitektur och byggnad 

BiG Vaxholm strävar efter en så låg boendekostnad och hyra som möjligt, därför är 

det viktigt med rationalitet, systemtänk och genomtänkta materialval. Den yttre 

arkitekturen skall ansluta till områdets uttryck. Vi föreställer oss att en ny byggnad i 

Vaxholm ska byggas med träfasad och ha ett varierat uttryck genom färg och/eller 

form.  

Den inre miljön skall vara ljus och hemtrevlig och välkomnande. Hela huset utgör alla 

boendes "hem". Standarden på fast inredning skall hålla för både ”handens och 

ögats slitage”, dvs. vara av bra kvalitet och inte modebetonad. Detsamma gäller 

ytskikten både inomhus och utomhus.   

LÄGENHETERNA 

Lägenhetsfördelning 

Samtliga lägenheter ska vara effektiva och smarta för att spara kvadratmetrar, och på 

så sätt hålla nere hyran. De gemensamma utrymmena utgör 10 % - 20 % av totala 

bostadsytan och kompenserar för de litet mindre lägenheterna. 

Fördelningen nedan ska ses som ett exempel. En enkät är under utformning och 

kommer att ge en sannare bild av behovet. 
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Ca 10 % 1 RoK ca 25 – 30 m2 gärna sovalkov 

Ca 50 % 1,5 RoK ca 35 – 40 m2 plats för separat sovdel 

Ca 30 % 2 RoK ca 50 m2 olika storlekar, plats för dubbelsäng i ett antal    

Ca 10 % 3 RoK ca 60 - 65 m2 

Totalt handlar det om 20 - 40 lägenheter. 

Några viktiga kvaliteter i lägenheterna (fördjupas i programmet) 

- Möblerbar loftgång är önskvärd och bör utredas om det kan ersätta balkong eller 

fransk balkong. Kanske typ inglasad balkong som går att öppna upp? 

- Köken ska vara yteffektiva – med delad kyl/frys, plats för smal diskmaskin alt. 

kompakt diskmaskin (bänkdiskmaskin för inbyggnad) och för mikro med 

ugnsfunktion. Smal spis med induktion alternativt lös platta. Timer för samtliga spisar 

och för eluttag till vattenkokare och kaffebryggare.  

- Gärna öppen planlösning mellan kök och rum/vardagsrum. 

- Genomtänkta kvaliteter för funktionsnedsatta – t ex. stora siffror på hiss, dörrkoder 

etc. Badrum anpassas för funktionsnedsatta, (130 cm vändradie för rullstol).  

- Ett mindre förråd till varje lägenhet. 

- Bra möjligheter till sopsortering (t.ex Stala ekosystem 2-2) 

 

GEMENSAMMA UTRYMMEN 

Kök och matsal/vardagsrum/bibliotek/litet mötesrum 

De gemensamma lokalerna skall ligga centralt och vara lätta att överskåda från 

entrén. Fokus läggs på utformningen av kök och matsal/vardagsrum/bibliotek. Köket 

ska vara trivsamt och väl genomtänkt utifrån att många, icke utbildade kockar, ska 

kunna hjälpas åt. De olika arbetsytorna skall ha ett praktiskt samband och det skall 

vara lätt att hålla rent. Goda exempel på köksutformning i bogemenskaper finns i 

Byggforskningsrådets rapport från 1988 ”Kök för gemenskap” av Lauthers, 

Ljungberg, Palm-Lindén. Diskmaskin för rationellt arbete behövs. Köksförråd för 

torrvaror och extra köksutrustning tillkommer. Matsalen utformas för ca 20 - 40 

sittande till vardags och vid fest kan delar av vardagsrummet användas och ca 40 - 

60 platser skapas totalt. Förråd för extra stolar och bord tillkommer. 

Det ska också finnas plats för soffgrupp och bokhyllor i någon del av 

matsalen/vardagsrummet/biblioteket samt en avskiljbar del för mindre möten. 

Matsalen skall ha minst en direkt utgång till trädgården. Det ska även finnas 

varumottagning till köket och ett litet kontorsutrymme i anslutning till köket/matsalen. 

Trädgården 

Ytorna runt huset ska vara en trädgård - föreningens lunga. Vid entrén skall det 

finnas plats för plantering och sittbänk. I den större delen av trädgården ska man 

kunna ha prydnadsväxter, odla grönsaker och frukt, kunna ta sig en kopp kaffe i 

solen, umgås med sina grannar, men även en lugn och stilla eftermiddag kunna sitta 

lite avskilt och läsa en bok. Förråd för trädgårdsredskap kan skapas i trädgården och 

medverka till rumsbildningen.  
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Tvättstuga (i anslutning till övriga gemensamhetsutrymmen) 

Tvättstuga ska vara välutrustad för klädvård och skall innehålla två tvättmaskiner 

som kan bokas, men även en maskin som inte kan förbokas. Övriga funktioner som 

ska vara med är mangel, torkskåp, torktumlare och strykbräda samt timer till eluttaget 

för strykjärnet. Tvättstugan ska vara hemtrevlig.  

 

Parkering/Cykelförråd/Barnvagnsförråd för gäster 

De boendes önskemål om en så långt möjlig bilfri miljö medför ca 6 st 

parkeringsplatser fördelade på 1-2 st gästplatser, 1-2 st bilpoolsplatser och 1-2 st 

handikapplatser. Cyklarna ska kunna parkeras enkelt och tryggt. Varje lägenhet ska 

ha plats för 1 st cykel utvändigt samt 1,5 st i cykelförråd per lägenhet. För gäster med 

barnvagn ska finnas plats inomhus för dessa. 

 

Hobbyrum 

I hobbyrummet ska man kunna göra enklare göromål såsom att måla om en stol eller 

renovera en cykel. Det är bra om man kan ansluta hobbymaskiner och att här finns 

vatten och avlopp. Plats för en hyvelbänk eller motsvarande.  

Ytskikten skall vara tåliga och det är bra om rummet kan nås utifrån. Om möjligt kan 

hobbyrummet kombineras med plats för textilt arbete eller ateljé. Förrådsutrymmen är 

viktiga. 

 

Motionsrum 

För att förstärka möjligheterna till ett aktivt och rörligt liv för de boende bör det finnas 

ett motionsrum med lämpliga träningsredskap.  
 

Entré/Lobby 

Entrén ska vara ljus och generös och den ska ge hemkänsla. Det ska finnas 

handikapptoalett och plats att hänga av sig. Det ska vara möjligt att sitta i entrén. 

Entrén ska övergå i en lobby som på ett öppet och naturligt sätt övergår till 

samlings/gemensamhetslokal. 

Gästrum 

Det ska finnas två gästrum med plats för 4 - 6 personer. Det ska finnas tillgång till 

toalett och dusch.  

 
Upprättad av arbetsgruppen för Programskrivning 
 
Beslutad av styrelsen 2017-01-25   Reviderad 
 
 
  
 
 
Eva Westberg, ordförande 
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