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Välkommen till ditt nya liv med KOMBO. 

Efter mer än tio år har nu föreningen förverkligat visionen 

om ett kollektivboende.  

Efter många om och men och turer med politiker kommer 

vi nu att leva våra liv på Hägerstensåsen i kvarteret Banken 

med Tunnelbanestationen utanför entrén. 

Du ansvarar själv för att läsa det material som den här 

vägledningen ger anvisningar till. Fundera på frågorna 

och skriv gärna ner dina tankar.  

 
Vi tror att trygghet och delaktighet är viktigt i våra liv. Kol-
lektivboende ger dig möjlighet till ett modernt boende, men 
primärt också ett ansvar för det gemensamma i föreningen.  
 

Delaktighet efter förmåga och  
stöd efter behov  

är din chans att bidra till ett bra liv  
för dig och andra 
för dig och andra. 

 
Styrelsen  
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Läsanvisningar och cirkelns innehåll 

1. Din studiecirkels innehåll och form 

2. KOMBOs  viktiga dokument 

• Visionsdokument 

• Vårt hus—ritningar mm 

• Köregler och villkor för Kontrakt i vårt hus 

• Familjebostäders regler för boende i vårt hus 

3. Boken Gemenskap och samarbete…. 

4. Kollektivhus.nu och andra föreningars verksamhet 

5. Instuderingsfrågor att svara på för dig och gruppen 

6. Frågor som jag vill veta mera om i cirkeln och Kombo 

Grönt—ska läsas 

Läs översiktligt 

Här finns aktuell information om Kombo´s  hus och byggnation 

BANKRN Hägerstenåsen är vårt projekt 

—uppdateras varannan vecka 

https://familjebostader.com/uthyres/nyproduktion/nyproduktion/#2894  
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1. KOMBOs  viktiga dokument 

I boken kan du/vi se mera generella exempel på hur ett kollektivboende kan utformas. 

Läs igenom länkarna i det här avsnittet och notera dina frågor. 

I vårt projekt är det mesta av det fysiska—hus, lägenheter, innehåll mm—format under åren i arbets-

grupper och i samverkan med externa—som Familjebostäder, lokala aktörer i  Hägerstensåsen, arki-

tekter mm. 

I dokumentet ”Ett kollektivhus blir till” kan du se visionen som varit vägledande sedan tio år  

http://kollektivhuskombo.se/wp-content/uploads/2019/10/Ett-kollektivhus-blir-till-uppdaterad-oktober-2019.pdf  

Den slutliga utformningen av huset och lägenheterna godkändes i november 2019 och kan ses på 

http://kollektivhuskombo.se/ritningar-och-planlosningar/  Utöver detta finns ”Trädgårdsgruppens 

förslag tillsammans med landskapsarkitekter” för två takterasser och en mindre trädgård i markpla-

net. 

Förutom lägenhetsytan ingår cirka 8 kvadratmeter gemensamma ytor för umgänge och aktiviteter.  

Varje lägenhet har inglasade balkonger på 7-9 kvadratmeter.  

Stor matsal för firande, fester och möten finns liksom mindre grupprum med pentry på översta vå-

ningen i anslutning till terrasser. Två gästlägenheter för övernattande besökande finns i bottenplanet. 

Varje lägenhet har säkert förråd liksom cykelförråd i källarplanet. 

Det finns ytterst få parkeringsplatser i anslutning till vårt hus. I närområdet finns flera privata garage. 

T-banan—Röda linjen—finns ”utanför porten” och goda möjligheter till bilpool kommer att finnas.’ 

”Vårt hus” ägs  av Familjebostäder—som är ett bolag som  

Stockholm stad äger till 100%.  

Hyrorna hålls på en ”rimlig” nivå genom självförvaltning av gemensamma ytor vad gäller städning 

mm. Genom årliga förhandlingar fastställs vad medlemmarnas arbete ”värderas” till.  

(Från inflyttning tillskjuter Familjebostäder pengar för gemensamma inventarier och utrustning. De 

årliga avstämningarna avser underhåll, trygghet mm för våra boende.) 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

http://kollektivhuskombo.se/wp-content/uploads/2019/10/Ett-kollektivhus-blir-till-uppdaterad-oktober-2019.pdf
http://kollektivhuskombo.se/ritningar-och-planlosningar/
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Medlemmarnas engagemang och delaktighet i Kombo 

Verksamheten kommer att styras av en ideell förening med namnet Kombo. 

Den nuvarande föreningen styrs idag av stadgar senast justerade 2018 (antagna vid årsmöte 2019). 

http://kollektivhuskombo.se/wp-content/uploads/2019/04/Stadgar-kollektivhusf%C3%B6reningen-Kombo-antagna-2018-

.pdf  

 

Förslag till nya stadgar har diskuterats på Medlemsmöte i november 2019 och januari 2020 och kom-

mer att överlämnas till de som skriver kontrakt i vårt hus så att de kan anpassa verksamheten till sina 

behov. 

Verksamhetens mål och inriktning bestäms av Årsmötet  

medan den löpande verksamheten sköts av en av årsmötet utsedd styrelse.  

 

Medlemsmöten och olika arbetsgrupper svarar för det löpande arbetet inom ramen för den ekonomi 

som styrelsen ansvarar för. 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

http://kollektivhuskombo.se/wp-content/uploads/2019/04/Stadgar-kollektivhusf%C3%B6reningen-Kombo-antagna-2018-.pdf
http://kollektivhuskombo.se/wp-content/uploads/2019/04/Stadgar-kollektivhusf%C3%B6reningen-Kombo-antagna-2018-.pdf
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• Köregler och villkor för Kontrakt i vårt hus 

Reglerna för att få en bostad i Kombo har utarbetats av en Organisations-

grupp och beslutats av Årsmöte sedan många år. 

Förutsättningarna är 

1. Köplats utifrån första medlemsdatum 

2. Betalt medlemsavgift för tidigare och innevarande år 

3. Genomgången studiecirkel 

4. Uppfylla Familjebostäders regler för hyreskontrakt 

• Familjebostäders regler för boende i vårt hus 

Generella regler 

https://familjebostader.com/uthyres/bostader/sa-soker-du-bostad/vara-godkannanderegler/ 

Regler för Kollektivboende 

https://familjebostader.com/uthyres/bostader/kollektivboende/  

 

Frågor att ta upp i studiecirkeln 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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3. Boken Gemenskap och samarbete…. 

Den tredje uppdaterade versionen av boken är tryckt sommaren 2019. 

Har du en äldre bok så är det värt att i studiecirkeln jämföra med de övriga vilka delar som du 

saknar i din bok. 

Utifrån senaste upplagan  föreslår vi 

• Läs kapitlen 1 – 3    —  för att få en bakgrund till bondegemenskaper/kollektivhus 

• Kapitlen 4—6 är viktigast för att tänka över hur du kan påverka ditt engagemang i 

Kombo. Vi har i den här studievägledningen tagit med underlag som under tio år tagits 

fram av Kombo´s medlemmar och arbetsgrupper. 

• Kapitlen 7—10 kan du läsa ytligt eftersom de är mera generella 

• I Kapitel 11 finns en rad referenser och weblänkar som du kan ha värde att studera för 

att se hur andra gör och hur de har utvecklats över tid. (Färdknäppen har t ex en fjärde-

del av de boende kvar efter 27 år...behoven förändras och nya vill naturligtvis påverka 

utifrån sina behov och förväntningar.) 

 

Vad får du för associationer till bokens innehåll och vad vill du ta med dig i ditt boende: 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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3. Kollektivhus.nu och andra föreningars verksamhet—studiebesök 

Kollektivhus NU är riksorganisationen för bondegemenskaper.  

http://kollektivhus.se/startsida/  

Kombo är medlemmar tillsammans med andra föreningar i kollektivboenden. 

Här kan du följa utveckling, förutsättningar och historia både i Sverige och internationellt. 

Råd och anvisningar tillsammans med utbyte ger en större gemenskap såväl lokalt som nationellt. 

 

Finner du några intresseområden som du vill veta mera om eller engagera dig/Kombo i?: 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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Frågor som du bör besvara i studiecirkeln 

 

1. Personliga frågor (behöver inte redovisas) 

• Vad kan du bidra med i föreningen/huset om du flyttar in? 

 

_________________________________________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________________________________  

 

• Vad behöver du hjälp/stöd med? Praktiskt, fysiskt, socialt etc? 

 

_________________________________________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________________________________  

 

• Efter att du tagit del i studiecirkeln—Vad behöver du utveckla/lära dig mera om? 

 

_________________________________________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________________________________  

 

• Hur vill du engagera din familj/vänner/nätverk för att göra Kombos verksamhet ”rikare” 

 

_________________________________________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Frågor kring visionsdokument, ritningar, organisation…. 

 ______________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________ 

3. Hur ser mitt behov ut på längre sikt ( ska jag  t ex köa för byte av storlek på lägenhet, inneboende etc.) 

 ______________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________ 
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6. Frågor som jag vill veta mera om i cirkeln och Kombo 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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Utsikt från takterrasserna 

Mot öster Globen 

Mot norr  Alvik 

Mot söder/väster 


