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Rekobyn –
en plats
att bo och
arbeta i
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Planeringen av Rekobyn i
skånska Röstånga pågår för
fullt. Där ska inte bara finnas ett kollektivhus utan allt
som behövs för att leva ett
hållbart liv.

Redaktörer: Kerstin Kärnekull och Anne Jalakas. Layout: Ann Norrby

Intresset för kollektivhus bara växer
EN GRUPP HAR
PROGRAMMET ÄR
MEN DET ÄR FORTFARANDE

ULRIKA EGERÖ , ORDFÖRANDE

Rekobyn - en plats...
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Lagnö Bo – ett arkitektoniskt experiment
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Hogslätts vänboende i gång
Efter år av diskussioner,
planering, möten med
kommunala politiker och
banker har drömmen om ett
gemensamt boende blivit
verklighet.

TEXT: EVA PAULSSON
FOTO : PER PIXEL PETERSSON

4

Bo tillsammans nr 47

FOTO : TORE WIZELIUS

Bogemenskap i hambotakt
Annonsen om tegelslottet i
Hammenhög dök upp på
hemsidan ”vi som vill bo
kollektivt när vi blir gamla”
den 1 0 januari. Det var en
länk till en artikel i tidningen
Lantliv. Jag kontaktade
mäklaren och ordnade en
visning, som ägde rum den
29 januari.
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Bogemenskap i...

TORE WIZELIUS ,
ORDFÖRANDE FÖR HAMBO KHF

Det borde ha blivit 1 00 kollektivhus
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Murandaka – en bogemenskapsby
"I tjugo år bodde jag, skötte trädgården, lagade mat och
uppfostrade mina barn i en villa i en lugn förort, staden
Banyule i nordöstra Melbourne. Klimatkrisen gjorde att jag
tog mitt livs största steg: Jag såg på medan mitt hem
jämnades med marken för att en ny utopisk by skulle
kunna födas ur röran.
Jag heter Giselle Wilkinson och är initiativtagare och
grundare av Murandaka Cohousing Community.
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Kollektivet – ett
bättre sätt att leva

Kollektivhus NU

Ja, kollektivet är till och
med det optimala boendet
säger arkitekten Mats Egelius
i sin nya, spännande bok om
bostadsarkitektur och stadsbyggnad, ”BoStad”.
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BO TILLSAMMANS är föreningen Kollektivhus NU:s nyhetsblad.
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KERSTIN KÄRNEKULL

På hemsidan www.kollektivhus.se finns
listan över kollektivhus i Sverige.

Medlemskap
Föreningar/kollektivhus betalar efter antal
lägenheter, se hemsidan. Enskilda personer
kan bli stödmedlemmar för 1 00 kr/år, gärna
mer som gåva.
Plusgirokonto 43 88 62-5.
Ange namn och e-post.

Kollektivhus NU på Facebook

Öppna hus i september–oktober

Kollektivhus NU har en fansida,
www.facebook.com
Kollektivhus-NU-1 35622309786723.
Det finns också en facebookgrupp där du
kan söka eller annonsera om lägenheter i
kollektivhus, ”Kollektivhuslägenheter”, och
en diskussionsgrupp för oss i kollektivhus
och startargrupper, ”Kollektivhusforum”.
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