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35 år i kollektivhuset Blomstret i Gävle
Annika Almqvist

Vårblomning. Blomstrets två höga huskroppar och den lägre, sammanlänkande delen ses här 
från sidan som vetter mot Batterigatan. Foto: Gunnar Eriksson.

Kollektivboende diskuterades redan för över hundra år sedan, men det första svenska kollek-
tivhuset i modern mening byggdes i Bromma 1935. Blomstret är en bostadsrättsförening och 
det enda kollektivhuset i Gävle.
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I skiftet mellan 1970- och 80-tal växte ett intres-
se för nya boendeformer, särskilt kollektivhus, 
fram. Detta kan ses mot bakgrund av den pågå-
ende samhällsförändringen. Kvinnornas utträ-
de på arbetsmarknaden under 1960- till 70-talet 
ledde till krav på jämställhet i såväl arbetslivet 
som hemmen. Det framstod som alltmer rim-
ligt att kvinnor och män delade på hemarbetet. 
Ändå kunde det vara svårt att förena arbetsliv 
och familj och dessutom ha möjlighet att ha ett 
fritidsengagemang. Det tar tid att förändra köns-
roller. Många kvinnor arbetade deltid och tog 
fortfarande ansvaret för hemarbetet. 

Kvinnors dubbelarbete diskuterades. Idag, 
när båda föräldrarna oftare arbetar heltid, är det 
i stället livspusslet som står i fokus. Den snabba 
urbaniseringen ledde också till att många bröt 
upp från sina uppväxtmiljöer, flyttade in till stä-
derna, till nybyggda bostadsområden, och fick 
nya grannar som de inte kände. Ensamhet fram-
stod alltmer som ett urbant problem. Medveten-
heten om våra ändliga resurser ökade också och 
därmed behovet att spara på energi.

Nya tankar – och nygamla
Kvinnor som arbetade med samhällsplanering, 
men även män, ställde frågan hur samhället och 
bostäderna skulle kunna planeras för att före-
bygga och lösa dessa problem. Hur skulle man 
bygga för att underlätta kvinnors och mäns 
jämställdhet? Hur skulle man kunna befria 
kvinnorna från dubbelarbetet? Hur skulle man 
kunna spara på materiella resurser och frigöra 

mänskliga resurser? Och hur skulle man kunna 
bygga in gemenskap mellan grannar? 

När man sökte i historien upptäckte man 
olika varianter av boendegemenskap ända från 
antiken, i 1800-talets filantropiska visioner, i det 
tidiga sovjetsamhällets kollektivhus, i USAs bo-
stadshotell och hos 1930-talets funktionalister. I 
Sverige var det främst Alva Myrdal som under 
1930-talet argumenterade för kollektivhus, och 
några kom också att byggas i Stockholm.1

Motiven hade skiftat under olika epoker, 
men det handlade genomgående om att skapa 
gemenskap mellan människor och att underlät-
ta arbetet i hemmen. I de första kollektivhusen 
som byggdes i Sverige – på 1930-talet – anställde 
de boende gemensamt personal som lagade mat, 
tvättade och tog hand om barnen när föräldrar-
na arbetade. Det var en lösning som utgick från 
att de boende skulle få service. 

Med 1970- och 1980-talens betoning av jäm-
ställhet blev lösningen i stället att organisera 
vardagsarbetet gemensamt för alla kvinnor och 
män i en ny typ av kollektivhus.  I första hand 
skulle vardagsmatlagningen underlättas genom 
organiserat samarbete. Gemenskap skulle upp-
nås i det kollektivt organiserade arbetet och un-
der måltiderna, men även under den del av fri-
tiden som ägnades åt gemensamma aktiviteter i 
huset.

Kvinnor tog initiativet 
I Stockholm bildades i slutet av 1970-talet BIG-
gruppen som bestod av åtta kvinnor som var 
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engagerade i samhällsplaneringsfrågor – arki-
tekter, forskare och journalister. Gruppen fick 
ekonomiskt stöd av det statliga Byggforsknings-
rådet för att arbeta fram några framtidsbilder 
som kunde ligga till grund för programskriv-
ning.2 1977 ordnade de ett första seminarium 
och året därpå arrangerade några forskare vid 
Chalmers i Göteborg, också med stöd av Bygg-
forskningsrådet, en seminarieserie om kollek-
tivt boende med bidrag av många tongivande 
forskare och praktiker3. Utgångspunkten var bo-
endet med betoning på arbete, service och ge-
menskap. I begreppet arbete inkluderades hus-
hållsarbete, reproduktion och egenarbete, och 
gränsen mellan avlönat och oavlönat arbete 
diskuterades och ifrågasattes. Man diskuterade 
också vad ny teknik skulle kunna innebära i 
detta sammanhang. Vid sidan av de teoretiska 
diskussionerna betonades vikten av att sätta 
igång – att bygga experiment som skulle följas 
och utvärderas.

1982 kom BIG-gruppen ut med boken ”Det 
lilla kollektivhuset. En modell för praktisk till-
lämpning.”4 Den kom att få ett stort genomslag 
i byggandet av den nya generationen kollektiv-
hus i Sverige. Här diskuterar man samhällspro-
blem och föreslår lösningar med utgångspunkt 
i boendet, men även förvaltningsformer. De 
enskilda hushållen ingår, i denna skiss, i en bo-
gemenskap, som i sin tur är en del av det större 
samhället. Vissa funktioner flyttas ut från det 
privata hushållet till bogemenskapen som sti-
mulerar till samarbete i olika former, t ex mind-

re arbetsgrupper. Det handlar om en fysisk och 
organisatorisk struktur i en storlek som kräver 
att en byggherre går in, vilket också hade varit 
fallet i den första generationen svenska kollek-
tivhus.   

Blomstrets start
Förutom arbetet med denna rapport ägnade sig 
BIG-gruppen åt opinionsbildande verksamhet 
över hela landet. Vi var några unga kvinnor i 
Gävle som 1979 lyssnade på en föreläsning av en 
av medlemmarna i BIG-gruppen och bestämde 
oss för att försöka få till ett boende enligt dessa 
riktlinjer. Det handlade inte om att bygga själva, 
utan om att intressera kommunen och någon 
byggherre. 

Hur skulle vi då gå till väga? Vi började med 
att skriva en sammanfattande text på ca en A4-
sida om fördelarna med denna boendeform. I 
texten ställde vi frågorna: 

` Vill du spara tid och kraft i hushållsarbetet? 
` Vill du ha gemenskap? 
` Vill du vara med och spara energi? 

Texten avslutades med en uppmaning att an-
mäla sig till kommunens kollektivhuskö. Denna 
text skickade vi som insändare till lokalpressen 
samt anslog som affisch på offentliga anslags-
tavlor.

Människor som läst eller hört om idén börja-
de ringa till kommunens bostadsförmedling för 
att sätta upp sig i kön till kollektivhus. Bostads-
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förmedlingen fick då lov att upprätta en sådan 
kö. Ganska snart fanns det runt 100 personer i 
kön. I kommunen följde man diskussionen om 
nya boendeformer, men man hade tänkt avvak-
ta tills nästa stora bostadsområde skulle byg-
gas. Det tydliga lokala intresset föranledde dock 
kommunstyrelsen att 1980 bilda en kollektiv-
husgrupp bestående av politiker från olika par-
tier (två av fem ledamöter arbetade vid Statens 
institut för bostadsforskning). En tjänsteman 
som blev sekreterare och gruppens kontakt-
länk utåt fick i uppdrag att arbeta med frågan 
om byggandet av någon typ av kollektivhus eller 
flerfamiljsvillor. 

Parallellt bildades 1981 Gävle kollektivhus-
förening med ca 100 hushåll som medlemmar. 
Många var i åldern 25–35 år, men det var stor 
spridning i såväl ålder som yrken och grupp-
tillhörighet. En studiecirkel om kollektivhus 
startades, studiebesök gjordes i existerande kol-
lektivhus på andra orter, olika tomter och hus 
som kunde vara intressanta att bygga om inven-
terades och bostadsbolagen uppvaktades. Det 
kommunala bostadsföretaget Gavlegårdarna var 
dock inte intresserat av att bygga något ”katego-
riboende”. 

Den kommunala kollektivhusgruppen in-
venterade samtidigt olika tomter och nybygg-
nadsprojekt. Det ledde till idén att tillsammans 
med HSB arbeta för byggandet av ett kollektiv-
hus på en tomt som tidigare varit handelsträd-
gård i området Sörby – och som var tänkt för 
ett brukarplaneringsprojekt som resultat av 

arkitekttävlingen ”Åttiotalets boendeformer”. 
Det var dock ingen rusning till att delta i detta 
projekt, varför HSBs chef Sven Skytt föreslog att 
kollektivhuset i stället skulle byggas på tomten. 

Visualisering 
Våren 1982 samarbetade kommunens kollektiv-
husgrupp med HSB och stadsarkitektkontoret 
om en utställning om olika typer av kollektiv-
hus/gemenskapsboende i Gävle. Utställningen 
sammanställdes av arkitekt Nils Nilsson (nume-
ra Simonsson) vid K-konsult. Han hade gjort sitt 
examensjobb vid KTHs arkitektutbildning om 
kollektivhus och var också med i kollektivhusfö-
reningen. Därutöver visades ett par kollektivhus 
som ritats av HSB, kvarteret Blomstret, kollek-
tivhusgruppens arbete samt resultatet av en stu-
diecirkel inom föreningen för kollektivhus. 

Under utställningstiden arrangerades två in-
formations- och diskussionsmöten med kollek-
tivhusgruppen och HSB. Utställningen syftade 
till att visa de konkreta planer som fanns, men 
även att för fler potentiellt intresserade visa vad 
denna boendeform kan innebära. I anslutning till 
utställningen togs en folder om materialet fram. 
Besökarna fick fylla i en enkät om vilken typ av 
gemensamhetsboende de var intresserade av.

Som resultat av intresseanmälningarna in-
bjöd kollektivhuskommittén till två arbetsgrup-
per – dels en för dem som var intresserade av 
”Det lilla kollektivhuset” eller någon typ av 
servicehus, dels en som valt flerfamiljsvillan/
flerfamiljsgården. Majoriteten visade intresse 
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för den modell av gemenskapsboende som BIG-
gruppen hade skisserat. 

I juni 1982 lämnade kollektivhuskommittén 
en rapport till kommunstyrelsen. Man hade fått 
i uppdrag att förverkliga ”Det lilla kollektivhu-
set” och ”Flerfamiljsvillan/gården”. I rapporten 
konstaterades att HSB anmält sitt intresse och 
att 70 bostadsrättslägenheter enligt bostadsför-
sörjningsprogrammet skulle uppföras i kvar-
teret Blomstret. Då rapporten skrivs var 56 
hushåll anmälda till kollektivhus i kvarteret 
Blomstret. Såväl kollektivhusgruppen som HSB 
fann detta vara ett tillräckligt underlag för att gå 
vidare med projektet; man visste sedan tidigare 
att intresset brukar öka under byggtiden.

Principfrågor
Stadsplanearbetet bedrevs med inriktning på 
byggstart 1983. Gruppen såg sitt utredande upp-
drag avslutat och gick över till att följa planering 
och projektering. Därutöver formulerades några 
frågor inom olika facknämnders ansvarsområ-
den: daghem i huset, samarbete med socialkon-
toret i samband med villkor för boende med 
handikapp, principer för lägenhetsfördelning-
en, avtalsfrågan samt planfrågor.  

För att rita kollektivhuset anlitade HSB ar-
kitekt Kerstin Gåsste som hade planerat kol-
lektivhus i Stockholm. Hon samarbetade med 
föreningen i programskedet, men framför allt 
i projekteringsskedet, då man tidvis träffades 
varannan vecka. Inom HSB sågs detta projekt 
som ett försök. Lyckades man inte sälja alla lä-

genheter, skulle det vara möjligt att bygga om 
huset till två vanliga flerbostadshus. Därför 
fanns det begränsningar gällande lokalisering 
och utformning av de gemensamma lokalerna. 
Man var inte heller beredd att bygga större lä-
genheter än treor på 76 kvm, detta inför risken 
att inte få dem sålda.

Under byggtiden inbjöds barn, unga och 
gamla av kollektivhusföreningen till en studie-
cirkel för att diskutera inredningen av de ge-
mensamma lokalerna med arkitekten, lära sig 
att laga god mat till många, diskutera bostads-
rätt i förhållande till kollektivhus samt att lära 
känna varandra.  

1985 stod huset färdigt. En del medlemmar 
i föreningen hade då skaffat sig andra bostäder 
som de inte var beredda att lämna, men nya in-

Från den tidiga Blomstret-epoken är denna bild som – i 
dag på en vägg i huset – visar Ann Carlsson med barn-
barnet Emma, Edith Gavell och Theo Fluxa Sahlin. 
Foto: Ulrika Vedholm.
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tresserade kom till. De som förhandsbokat en 
lägenhet fick möjlighet att välja antal rum inom 
den kvadratmeterhyra de valt; innerväggarna är 
inte bärande och kan flyttas. Fem månader in-
nan inflyttningen stod 14 av 37 lägenheter out-
hyrda. Kommunen vände sig då till även icke-
medlemmar i kollektivhusföreningen respektive 
HSB. Det visade sig inte bli några problem att 
fylla alla de 37 lägenheterna. Inflyttning skedde 
under hösten.  

Några andra former av gemensamhetsbo-
ende byggdes aldrig, även om visst intresse hade 
visats. Energin och organiseringen fanns bland 
oss som valt ”Det lilla kollektivhuset”.  

Blomstrets organisation
Det var spännande att flytta in i Blomstret, 
många att lära känna och mycket som skulle 
organiseras. Vi var några som hade varit med 
under hela planeringstiden, men många hade 

Trädgårdshelg hösten 2020. Maze Gutierrez  och Ulf Carlsson har samlat löv. Foto: Ulrika Vedholm.
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tillkommit senare. Vi försökte undvika att ha 
för många möten, det fick ta tid för vardagen 
att komma på plats. Successivt arbetade vi fram 
strukturer för ett fungerande vardagsliv. 

Från början anmälde man sig för två mat-
lagnings- eller diskpass under följande månad. 
Senare bildades i stället fyra matlag som turas 
om att laga mat och diska var fjärde vecka. Varje 
individ gör två pass i ett matlag eller ett pass i 
två matlag. Arbetet fördelas vid planeringsmö-
ten på måndagskväll veckan innan matlaget ska 
göra sina pass. Fyra personer är matplanerare 
och har i stället för kökstjänst uppdraget att 
ta fram veckomatsedel, räkna ihop antalet an-
mälda, räkna ut vad som behöver inhandlas och 
ringa Coop och beställa mat till nästa vecka. De 
ansvarar för var fjärde vecka var. 

Alla som vill äta antecknar sig på en lista som 
tas ned onsdagskväll veckan innan. Ofta lagas 
mat till 30-40 boende. På fredagarna kan det bli 
fler – då äter många och man har ibland också 
gäster med sig. Några boende har i sitt yrke ar-
betat med mat och bidrar med mycket kunskap 
och många tips till oss andra. Maten har blivit 
allt godare ju mer vi lärt oss.

För övrig verksamhet i huset finns ett antal 
arbetsgrupper, t ex städgrupp som organiserar 
storstädning (veckostädningen av korridorer och 
vissa andra gemensamma lokaler köps numera in 
via HSB), trädgårdsgrupp som arrangerar träd-
gårdsdagar, kompostgrupp som sköter kompos-
ten, cykelgrupp som håller ordning och rensar 
ut i cykelförråden, barn- och kulturgrupp som 

arrangerar filmkvällar, julgransplundring, påsk-
pyssel, halloweenfester m m, informationsgrupp 
som ordnar öppet hus, uppdaterar hemsidan 
samt namnskyltar och listor i samband med ny-
inflyttning.

Fyra gånger om året är det trädgårdshelg 
där alla förväntas delta, och två gånger om året 
städas husets gemensamma lokaler. Därutöver 
turas man om att städa sitt trapplan och sin 
trappa. Under arbetshelgerna äter och fikar man 
tillsammans, vilket uppskattas. Många är med 
och jobbar. Alternativt kan man göra sitt pass 
före eller efteråt. Då vi både har en kollektiv-
husförening och en bostadsrättsförening, har vi 
dessutom två styrelser. Varje vuxen är med an-
tingen i en av styrelserna eller i en arbetsgrupp. 
Denna organisation av arbete och fritid har levt 
kvar i stort sett oförändrad genom åren.

Blomstret är medlem i den nationella före-
ningen Kollektivhus.NU. Som är en gemensam 
organisation för kollektivhus o d i Sverige. Syftet 
är att sprida information om boendeformen och 
verka för att fler kollektivhus och andra boende-
former med kollektiva inslag byggs. Föreningen 
har en hemsida och ger ut ett nyhetsblad där 
erfarenheter förmedlas mellan existerande kol-
lektivhus och startarföreningar, som verkar för 
att nya kollektivhus ska uppföras på deras ort. 
Nyhetsbladet innehåller ofta också internatio-
nella utblickar.

Vardag och fest i Blomstret
Tanken har hela tiden varit att Blomstret ska be-
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bos av människor i alla åldrar. Vi som flyttade 
in där var till största delen unga par utan barn 
eller med ett barn. Många hade varit med i för-
eningen under delar av byggtiden. Även några 
äldre som inte kände till kollektivhus sedan tidi-
gare kom med via information från kommunen 
eller HSB. På så sätt blev Blomstret redan från 
början ett flergenerationsboende. (De flesta kol-
lektivhus som byggts under senare år, framför 
allt i Stockholm, vänder sig till personer i andra 
halvan av livet, dvs inte till barnfamiljer.)

Under de första åren föddes många barn och 
huset sjöd av idéer och aktiviteter. Något extra 
var den cirkus som under ett antal år ordnades 
helgen före midsommar, där alla husets barn 

uppträdde. Ett stort tält hyrdes, bänkar lånades 
in från en närliggande gymnastiksal, kostymer 
syddes, cirkusnummer tränades in, bullar baka-
des, korv kokades, biljetter fixades, drakar spän-
des upp mellan taken. 

Vänner och bekanta bjöds in till årets höjd-
punkt. Efter föreställningen fick besökande barn 
hjälp med ansiktsmålning och alla vuxna och 
barn tågade utklädda runt kvarteret med musik 
i spetsen. Sedan vidtog kvällens fest.

Vardagen underlättas för alla, men särskilt 
för familjer med barn, av att det finns lagad mat 
klar klockan fem. Man kan gå direkt till dukat 
bord efter att ha hämtat barn på förskolan och 
sedan kanske varit ute en stund med dem. Vux-

Fest med mexikanskt 
tema 2019. Fr v Kerstin 
Lund, Alice Hamrin och 
Elisabeth Sannar.
Foto: Gunnar Eriksson.



96

na utan hemmavarande barn går ofta ner och 
äter när barnen ätit klart för att kunna sitta och 
prata ostört. 

Matsalen är möblerad med såväl långbord 
som enskilda matbord, så middagssällskapet va-
rierar. Ingen behöver äta ensam, men möjlighe-
ten finns att hämta mat och äta hemma i sin egen 
lägenhet. Det serveras alltid både husmanskost 
och vegetarisk mat, sallad, bröd och kaffe/te, på 
fredagarna också efterrätt. Hänsyn tas också till 
allergier. 

Mat serveras mellan 17 och 19 vardagar un-
der skolterminerna. Andra tider på dygnet kan 
man sätta sig i kaféet och läsa de gemensamma 
dagstidningarna och prata med dem som råkar 
gå förbi. De senaste åren har de som vill och är 
hemma på dagtid börjat träffas vid förmiddags-

kaffe i kaféet. Då vi ju känner varandra blir det 
också många spontana samtal i korridorer och 
ute på gården. 

Vid sidan av vardagens arbete med matlag-
ning, städning, trädgårdsarbete och olika ar-
betsgruppers möten har traditioner växt fram, 
t ex julbord, påskmiddag, grillmiddag sista da-
gen innan sommaruppehållet, tårtkalas på skol-
avslutningsdagen, halloweenfirande med spök-
promenad, spökfika och spökdisco, julgrans-
plundring och jul- och påskpyssel för barnen. 
Därutöver förekommer privata initiativ t ex till 
film- eller TV-kvällar i kaféet, surströmmings-
skiva, kräftkalas, trum- och ukulelekurser och 
vandringar. En vinter med mycket snö spolades 
en skridskobana upp på gården. En sommar 
gjordes en resa på Göta kanal med en större båt 

Köket – liksom skafferiet på bilden 
– är rationellt och rejält tilltaget.
Foto: Ulrika Vedholm.
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som byggts av en av de boende. Privata initiativ 
som riktat sig till alla i huset har betytt mycket 
för gemenskapen.  

Alla lägenheter är fullt utrustade och har 
öppna planlösningar, vilket innebär att lägen-
hetsstorlekarna kunnat krympas ca 10 kvm i 
förhållande till normala bostadsstorlekar då hu-
set byggdes. På så sätt har ca 400 kvm gemen-
samma ytor skapats. Ett gästrum fungerar som 
ett bra komplement till lägenheterna vid besök. 
Kök och matsal kan bokas på helger för privata 
tillställningar. Utanför huset finns en stor träd-
gård med träd, buskar och blomsterrabatter. På 
senare år har en nedlagd kommunal lekplats 
förvandlats till ett område med pallkragar, där 
intresserade boende kan odla grönsaker, blom-
mor eller kryddor. 

Fler seniorer
Liksom andra bostadskvarter har huset genom-
gått olika skeden. Från många nyinflyttades en-
tusiasm för att skapa sig ett nytt liv tillsammans 
till ett liv med etablerade vardagsrutiner. Från 
en majoritet unga barnfamiljer till en blandning 
av ensamstående mammor, familjer med tonår-
ingar, äldre par utan hemmavarande barn och 
en och annan medelålders kvinna eller man. 
Idag är många 60+, en del bor kvar och några 
nya pensionärer har flyttat in under senare år, 
men huset attraherar även unga och medelål-
ders. Vi har för närvarande få barnfamiljer, men 
när några flyttar in brukar det komma flera gan-
ska snart. Åldersfördelningen är en fråga om 

balans – alla vill bo i ett flergenerationsboende, 
men man vill inte vara ensam i sin hushålls/ål-
dersgrupp. 

Med stigande ålder kan problem uppstå att 
klara av förpliktelserna, framför allt matlag-

Det är trädgårdshelg, och Malin Åkerlund och Lisbet 
Rosberg sätter upp fågelholkar och humlebon.
Foto: Gunnar Eriksson. 
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ningen. Vad gör man om man inte kan laga mat? 
I Stockholm löser man till stor del detta genom 
att personer som inte bor i huset deltar i matlag-
ningen och då också får äta i huset och på så sätt 
tar del i gemenskapen. 

I Gävle har detta endast i mindre utsträck-
ning blivit lösningen. Efter 34 år med mat fem 
dagar i veckan gick vi i stället ner till att ser-
vera mat fyra dagar. Vi köper sedan ett par år in 
veckostädningen av de gemensamma utrymme-
na från HSB. Lite har vi fått nagga på visionerna 
för att få det att fungera. Men i stort sett fung-
erar livet och vardagen idag som det har gjort 
sedan starten för 35 år sedan. Inom ramen för 
boendegemenskapen har många privata vän-
skapsrelationer också vuxit fram. Vänskap som 
ofta lever vidare även om man flyttar från huset. 

Vart femte år har jubileumsfester arrang-
erats, till vilka även alla tidigare boende inbju-
dits. Många har velat komma för att träffa vän-
ner och grannar från en minnesvärd tid i livet, 
få veta mer om hur Blomstret har levt vidare och 
träffa dem som bor här nu.    

Förändrad lokalanvändning
Från början fanns ett kommunalt daghem i hu-
set, men då kommunen drog in alla lägenhets-
daghem byggdes det om till två lägenheter. I 
stället för den nedlagda kommunala lekplatsen 
i anslutning till huset finns i dag en sandlåda, 
ett litet lekhus och några gungor ute på gården. 
Flera större lekplatser finns i närområdet.

De flesta gemensamma lokaler är rustade en 

gång sedan inflyttningen. Ett intensivt nyttjande 
har lett till ett visst slitage. Användningen av de 
gemensamma lokalerna har i stort sett varit den-
samma genom åren, men tre av hobbyrummen 
har nyttjats på olika sätt under olika tider, vilket 
återspeglar hur människors fritidsintressen har 
förändrats i samhället. Gymmet var från början 
vävstuga och syrum. Pysselrummet hade från 
början en keramikugn som användes av såväl 
daghemmet som de boende i huset. Ungdoms-
rummet var tidigare även sammanträdesrum 
med bord och stolar vid sidan av en hörnsoffa. 
Idag sker arbetsgruppernas sammanträden i pys-
selrummet. En dator har inköpts och placerats i 
ett kontorsutrymme i köket.

Intresset för miljöfrågor och strävan att hus-
hålla med resurser kom tidigt till uttryck i att 
en komposttrumma köptes in, sopnedkasten 
stängdes och ett sopsorteringsrum byggdes i 
garagelängan. Två bilgarage har gjorts om till 
cykelrum och två andra hyrs ut till en fristående 
bilpool. 

Erfarenheter och tankar 
Två av dem som arbetade fram rapporten om 
”Det lilla kollektivhuset” gjorde i början av 
1990-talet en utvärdering av 15 kollektivhus, 
byggda enligt denna modell. Utvärderingen pub-
licerades 1992. Där beskrivs Blomstret som ett 
av de bäst fungerande husen. Författarna kon-
staterar:

…det är lagom stort och de gemensamma loka-
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lerna ligger centralt och nås lätt av alla. Entrén 
är ett stort plus då man genast ser vilka som är 
i café och lekrum och det är naturligt att ta kon-
takt. Lokalerna i entréplanet (café/tidningsrum 
och matsal/kök) utnyttjas flitigt, liksom gästrum 
och tvättstuga.5

Den gemensamma matlagningen under varda-
garna har inneburit att vi i 35 år fått bra och 
varierad mat till en låg kostnad och med en be-

gränsad arbetsinsats – och gemenskap på köpet. 
Ett annat stort värde är att Blomstret upplevs 
som ett tryggt boende där alla känner alla, lite 
som i en by på landet. Barnen har lekkamrater 
och känner igen de vuxna. Det innebär att man 
tar hänsyn och att få störningsmoment före-
kommer.

Variationen av boende i såväl ålder som yrken 
och grupptillhörighet utanför huset har inne-
burit att det funnits och finns många olika kom-

Städdag utvändigt i oktober 2020. Vera Kock (t v) och Katarina Enoksson vid komposten. Foto: Ulrika Vedholm. 
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petenser i huset. Alla kan bidra till det gemen-
samma utifrån sina förutsättningar och med 
sina kunskaper. Man kan också få hjälp privat 
med olika saker, allt från datorproblem till att 
borra för att sätta upp en gardinstång.

Uppstår det då inga problem när så många 
människor ska samarbeta?

Jo, förstås. När vi startade såg vi bara förde-
lar och lösningar på de problem som det innebär 
att kunna förena förvärvsarbete med familj och 
en aktiv fritid. I Blomstret skulle vi få gemen-
skap med våra grannar, spara tid i hushållet och 
spara på våra ändliga resurser. Med tiden har vi 
blivit varse att det inte är helt enkelt att få allt att 
fungera.

Regler för kökspass
Vi prövade oss fram. För matlagningen hittade 
vi en organisation som fungerade först när vi 
formerade matlag med gemensam planering. 
Kommer man inte till planeringsmötet eller 
lämnar en lapp med vilket/vilka kökspass man 
kan ta, blir man uppsatt på ett eller två pass, be-
roende på om man har valt att göra sina köks-
pass samma vecka eller två olika veckor. Detta 
innebär att man inte kan flytta in i huset utan att 
göra sina kökspass. 

Blir man sjuk kan styrelsen för kollektiv-
husföreningen medge att man blir befriad från 
kökspassen under sjukdomsperioden. Är flera 
personer sjukskrivna samtidigt, kan det dock 
bli svårt att få mat- och diskpassen att räcka till. 
Med en höjd medelålder har detta blivit vanli-

gare. Ett annat problem kan uppstå, när någon 
som bor i huset träffar en partner som flyttar in 
men inte vill delta, och den som tidigare bott i 
huset accepterar detta. Då kan det bli svårt att 
få med den nyinflyttade, som inte tycker sig ha  
valt huset och vad det innebär att bo här. 

Städningen av de gemensamma lokalerna 
har inte varit organiserad på samma sätt som 
matlagningen. Man har själv kunnat sätta upp 
sig som städare av ett visst område de veckor 
som passat under en period, t ex ett halvår. Städ-
passen har varit uträknade så att alla ska göra 
lika många. Så småningom höll inte detta, alla 
satte inte upp sig, och det förekom att man satte 
upp sig, men sedan inte städade. Vilket innebar 
att de som skulle städa det området veckan efter 
fick ett tyngre pass. 

Att gå runt och påminna har inte varit en 
attraktiv syssla. Någon lösning på detta problem 
hittade vi inte förrän vi beslöt att köpa in vecko-
städningen. Idag är det bara trappstädningen 
och storstädningen två gånger om året som vi 
sköter själva. 

Det har genom åren funnits olika åsikter om 
inredning och möblering, t ex vilken färg sof-
fan i kaféet ska ha, om vi ska ha dukar på bor-
den i matsalen, hur matsalen ska vara möblerad 
etc. Under en period var korridorerna målade i 
starka färger, vilket upplevdes jobbigt av en del, 
och de blev senare ommålade i lugnare nyanser. 
Beslut i dessa frågor har aldrig varit lätta att ta; 
vi har haft olika åsikter om smak och stil och 
om när det varit dags att förnya inredning och 
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` Två fyravåningshus i tegel hopbyggda med 
en gemensam del i bottenvåningen. Gångav-
stånd till centrala Gävle.

` Bostadsrättsförening inom HSB. Inflyttning 
1985. 

` 39 lägenheter: 6 på 46 kvm, 14 på 67 kvm, 14 
på 76 kvm, 4 på 68 kvm, 1 på 80 kvm.

` 55 boende, varav 12 barn och ungdomar.
` 400 kvm gemensamma ytor. I bottenvå-

ningen: kök och matsal, kafé, tvättstuga, 
gästrum, två lekrum, ungdomsrum, pyssel- 

och sammanträdesrum, bastu med relaxrum, 
förråd för cyklar och barnvagnar, toaletter, 
städförråd. I källaren: snickeri, ommålnings-
rum, gym, matförvaringsrum, förråd till alla 
lägenheter samt värme- och elcentral. 

` Stor trädgård med uteplatser och berså, 
möjlighet att odla i pallkragar. Gungor och 
sandlåda.

` 12 garage, 22 bilplatser samt möjlighet att 
vara med i en bilpool som är en egen före-
ning. Cykelförråd och sopsorteringsrum.

Entrén mot söder.
Foto: Ulrika Vedholm.

BLOMSTRET 2021 – Batterigatan 14–18 på Söder i Gävle
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möblering.

Och barnen…
Ett område som varit känsligt har varit vad som 

ska vara tillåtet för barnen och hur vi ska agera 
när barnen överträder gemensamt beslutade reg-
ler, som att de inte får hoppa i sofforna eller åka 
rullskridskor i korridorerna. Barn är olika, en 

Imre Hebert och Isabell Hamrin påskpysslar. I bakgrunden René Mascayano. Foto 2019: Gunnar Eriksson. 
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del testar mer än andra. Några föräldrar har inte 
velat att andra vuxna ska säga till deras barn, 
några har tyckt att vi inte ska ha några regler 
för barnen. 

En annan sak som man kanske inte tänker 
på innan man flyttar hit är, att det är annor-
lunda att sköta ett hus och en trädgård tillsam-
mans, jämfört med att sköta sitt eget hus och 
sin egen trädgård. Det är inte bara roligare och 
mindre arbete för var och en. Det krävs gemen-
samma beslut i frågor som berör alla. Besluten 
tas på stormöten som är öppna för alla boende. 
Den som har ett förslag, t ex om upprustning av 
någon lokal eller inköp av nya möbler, presen-
terar det för styrelsen som sätter upp förslaget 
på dagordningen till nästa stormöte. Förslaget 
läggs fram för stormötet och diskuteras. Det 
kan behöva preciseras – t ex kostnadsberäknas, 
vilket då sker till kommande stormöte då beslut 
tas. En bedömning av om förslaget ryms inom 
budgeten görs då också av bostadsrättsfören-
ingen. 

Det innebär att det tar tid att få fram beslut. 
Verkställigheten kan också dra ut på tiden. Nå-
gon eller några tar kanske på sig att fixa något, 
men sedan blir det inte av på en gång. Personer 
som är vana att agera snabbt har ibland upplevt 
såväl beslutsprocessen som genomförandet som 
långdraget. Erfarenheten är dock att denna lite 
omständliga beslutsprocess är nödvändig för att 
besluten ska bli accepterade av alla. När det se-
dan gäller att få saker att hända är erfarenheten 
att tydliga uppdrag behöver delas ut på det stor-

möte där beslutet tas, gärna med en deadline.
Förvaltningsformen för Blomstret är bo-

stadsrätt p g a att allmännyttan inte var intres-
serad, men däremot HSB. Inom kommunens 
kollektivhusgrupp hade man pekat på risker 
förenade med effekterna av den fria prisbild-
ningen på bostadsrätter. Man såg både förde-
lar och nackdelar för kollektivhus inom såväl 
hyresrätten som bostadsrätten och också stora 
fördelar med bostadsrätt.

Att förena kollektivhus med bostadsrätt har 
inte inneburit några stora prob-lem i Blomstret. 
Bostadsrättsföreningen sköter ekonomi och un-
derhåll, medan kollektivhusföreningen ansva-
rar för arbete och fritid i huset. Beslut i gemen-
samma frågor tas vid stormöten. Om besluten 
kräver ekonomiska satsningar gör bostadsrätts-
föreningen en bedömning om medel finns. 

Årsmöten med verksamhetsberättelser, eko-
nomisk redovisning och framtida planer hålls i 
bägge föreningarna. Att lägenheterna ökat i vär-
de genom åren innebär att alla intresserade inte 
har möjlighet att köpa en lägenhet – ofta bjuder 
pensionärer som sålt ett hus över unga barn-
familjer, vilket påverkar åldersfördelningen. Vi 
har dock haft två generationer av unga barnfa-
miljer.

Den vanligaste orsaken till att man flyttat 
från Blomstret har varit att barnfamiljer, som 
fått flera barn och behövt mer än 76 kvm, sökt 
sig en större bostad än vad huset kunnat erbjuda. 

Alltmer attraktivt
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Huset byggdes och planerades under en tid då 
kollektivitet, gemenskap och solidaritet var vär-
deord i samhällsdebatten och då olika försök 
gjordes att hitta nya samlevnadsformer. Ändå 
ville inte mäklarna sälja våra lägenheter om nå-
gon skulle flytta, och lägenheternas värde låg 
långt under motsvarande lägenheter i närom-
rådet. Många människor var tveksamma till 
boendeformen. Skulle man inte själv få bestäm-
ma vad man skulle äta till middag? Var man 
tvungen att umgås med grannarna? Det fanns 
en misstänksamhet, och mäklarna förstod inte 
alls konceptet. 

Idag, 35 år senare, i en tid präglad av privata 
lösningar, när kommunen inte längre har någon 
bostadskö, får vi erbjudanden i brevlådan från 

olika mäklare om att de gärna kommer och vär-
derar våra lägenheter och uppmaningen att höra 
av oss till dem om vi vill sälja. Intresset, när nå-
gon lägenhet ligger ute på Hemnet, är ofta stort; 
det är nyligen pensionerade par som ska sälja sitt 
radhus eller villa, småbarnsfamiljer och ensam-
boende i medelåldern som är intresserade.

Fördomar om kollektivhus är sällsynta och 
att slippa tänka ut vad man ska äta varje dag 
upplevs som en befrielse. Mitt i det privata sam-
hälle där var och en är sin egen lyckas smed ser 
allt fler vår boendeform som en möjlighet till ge-
menskap och ett bra vardagsliv. 

Annika Almqvist är disputerad sociolog och bostads-
forskare. 
E-post: annika_almqvist@bredband.net
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