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statsrådetTill biträdandeoch civil-chefen för
departementet

aprilbeslut den bemyndigade regeringenGenom 19 1990
K.Å.civildepartementet,chefen för Bengt Johansson,

låta tillkallaatt särskild utredare för att analy-en
kooperativaden företagsformens utvecklingsmöj-sera
på områdenligheter olika hinderoch studera och pro-
försvårarblem kooperativ verksamhet.som

Med stöd regeringens bemyndigande förordnade stats-av
rådet Margot Wallström riksdagsledamotendagsamma
Inga-Britt Johansson särskild utredare.som

åt utredningenSom experter förordnades fr.o.m. den 17
maj departementssekreteraren1990 Kent Ivarsson, pro-
jektledaren kommunalrådetMaud Olofsson, Kerstin Wallin
och stadssekreteraren Westerling.Gunnar denFr.o.m A
juli förordnades1990 förste sekreteraren Dag Boman som

åt utredningenexpert och fr.o.m den oktober24 förord-
nades departementssekreterarna Erling Kristiansson och

likaledesSpetzAgneta experter.som

åt utredningenSekreterare har fr.o.m. majden 7 1990
varit departementssekreteraren Bengt Borgström.
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Utredningen antagithar namnet nykoop-företagsutred-
ningen.

fåttKooperativa Institutet KOOPi utredningenshar
två olikauppdrag genomföra studier.att Den stu-ena

boendeområdesanknutendien kooperativ utvecklingavser
studienoch den andra samverkan mellan etablerad och ny

kooperation.

GÅRUtredningen sittframlägger betänkande VISST DET
iAN tre delar den första undertitelndelen, medvarav

innehållerTankar förslag kooperativa lösningar,och om
utredningens överväganden och förslag. andraDenegna

Boendeområdesan-delen betänkandet, undertitelnmedav
innehållerkooperativ utveckling,knuten den ena av

Kooperativa Institutets nämnda studier. Betänkan-ovan
innehållerdet, del studienden andra undertiteln3 med

kooperation kooperativEtablerad utveckling.och

fårNykoop-företagsutredningen härmed överlämna betän-
GÅRkandet ANVISST DET Del Boendeom-SOU 1991:24. 2.

rådesanknuten kooperativ utveckling.

Stockholm den 13 1991mars

Inga-Britt Johansson/ BorgströmBengt
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Stockholm 91-01-03INSTITUTETKOOPERATIVA

INLEDNING1.

Kooperativa institutet,utarbetatsharrapportDenna av
Koopi,

vid Civildepar-Nykoopföretags-utredningenpå uppdrag av
den koope-och kommenterasbelysesrapportentementet. I

inomfrekvent skeralltmerautvecklingrativa som nu
bostadsområden.boende ocholika typer av

beskrivningarvi gör generellaavsnitt därde avI
"boendeområden" förvi begreppetanvänderutvecklingen

såväl landsbygd.in stadtäckaatt som

medredovisas antal slutsatserettkapitel fem av-I
i övrigtpå kanvilka faktorerochkravseende som

kooperativ ut-för boendeanknutenstyrandesägas vara
frånutgår totaldelsveckling. slutsatserDessa en

tvåkapitel antalutvecklingen, samt ettbedömning av
från gjortssärskilda studierdebilagor, delsoch som

kapitel tre.sju fallaktuellaav

frånvidare erfarenheter trerefererasrapportenI
kapiteli länder fyraandrakooperativa exempel som

intresse för utveck-även den svenskavi bedömt avvara
fristående frånåterfinns debattinlägglingen. slutetI

erfarenhet arbete med koopera-med stortre avpersoner
kapitelutveckling sex.tiv

då angiven, själv förärdennaVarje författare, svarar
värderingar till iinne-hållet kommer uttryckdeoch som

debattinlägg. övrigtrespektive främststudie Isin -

g
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kapitel fem Koopisvarar samlat för- innehållet i rap-
porten. slutsatserna får emellertid betraktas preli-som
minära.
Denna åtföljsrapport ytterligareav rapporten somsärskilt behandlar samband och samarbete mellan s.k.
etablerad eller klassisk kooperation och koopera-ny
tion.
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ÖVERSIKTENUTVECKLINGSPROJEKTKOOPERATIVA2. -

översikt övervi försökt göraInledningsvis har en
boendeområdesanknyt-utvecklingkooperativ medaktuell

på i koope-verksamhetersyftatdettaning. Vi medhar
imänniskor ettborförär avseddarativ form somsom

vi iområde. bilagor detta ka-degeografiskt Ivisst
projektvi tagit medtillhänvisa harpitel attkommer

i drift.ärnärvarandekooperativ föroch som

sådanatill verksam-vi begränsatharrapporten ossI
företeel-någon sägasmening kani nyavaraheter som

också vitill därverksamheterVi avgränsar ossser.
något social aspekt.in slagstolkakunnaansetthar oss

sådan teknisk verksamhetingår t.ex.Sålunda inte som
vilkagarageanläggningar ochvägnät, sop-sugar,lokala

frånövergåttutsträckningi störreallt80-taletunder
i samfäl-alltdrift, framförkooperativtillkommunal

lighetsform.

daghem iföräldrakooperativa skulle detgällerVad
i denna rapport.med demfinnas skäl att tavissa fall

bådevarierar dock,boende-anknytning manGraden omav
På grundtill stadgarna.praktiken ochtill avser
hållet lämnaochheltvi valt attdockantal harderas

utanför. hadeföräldrakooperativa Annarsdaghemmende
översikten.bilagdadominera denkommit heltattde

år äröverBostadsrättsföreningar äldre 55för en
år. kategoribo-Dettatillkommit underform senaresom

bostadsrättentraditionellautveckling denende är aven
i framtiden.vanligbli mycketkommer attvi bedömersom

sådana Viföreningar.Riksbyggen startarSåväl HSB som
föräldrakoope-gäller delikhet vadi meddock,har som

utanför dettalämna demattvaltrativa daghemmen, ar-
bete.



kapitel biläggs förteckningar enligtTill fyradetta
följande:

någraHSB-projekt bilagaexempel 1o -
frånKooperativa projekt boendeservice-stödmedo

delegationen
bilaga 2

boendeområdesanknutna någrakooperativAndra0 -
bilagaexempel 3

Länsöversikt bilaga 4o

förteckningar intebilaga göraUtöver kan dessa2 an-
påspråk tidkompletta. begränsadeatt Denvara som

stått till inteförfogande tyvärr medfört dethar att
vi ivarit möjligt insamla hela det underlagatt som

ocksåsådana fall skulle behöva. har under arbetetsDet
tillgånggång tillbristerstora vaduppenbarats avser

information register.i främst länsstyrelsernas

Allmänt2.1.

år kooperativahar under utvecklatsDet senare nya
typer boendeområden.i olika Detta harverksamheter av

isin lokalt base-grund behovet att utvecklaav nya,
olika ilösningar tillgodose anslut-för behovrade att

Våra måstetill bätt-ning boendet. gemensamma resurser
fåmåstevilltillvara, ettoch brukarna ha ochtasre

inflytande olikaöver verksamheter.större

kooperativasammanhang har den formendetta storI en
bidra till utvecklingen.möjlighet äratt styrkaDess

förmågan såväl organisera insatserbehovsstyrdaatt som
människorstillvara deta eget koope-att Iengagemang.



effektivi-affärsmässigkombinerasföreningarnarativa
förvaltning.demokratiskmedtet

verksamhetsområden hemtjänst,ärpå aktuellaExempel
granntjäns-förvaltning,övrigochfastighets-skötsel

kulturverksamhet,skola,fritidsverksamhet, gemen-ter,
anläggningar,ägdagemensamtandrasamhetslokaler och

vårdvarudistribution, ochbutiker och omsorg,annan
kommunikationer.post samtföretag/arbetsplatser,

vi här valtolika attverksamheterför deGemensamt
avgörande förbelägenhet ärbostadensär attbetrakta

konsument/brukarkoopera-del-tagande.tillträde och Den
vissaförekommer ävendominerar, dettiva formen men

kooperativövervägande andelenarbetskooperativ. Den
associa-förening, även andraekonomiskdrivs mensom

tionsformer förekommer.

kooperativadrivaochFörutsättningarna startaatt nya
boendemiljöerigivetvis medstörstärverksam-heter

mång-kombinationi medkooperativ prägel. Dettastark
bostadskooperationen godaårig har getterfarenhet
områdes-baserade koopera-förutsättningar utvecklaatt

boendeservice.tiv kring

utvecklingen variti harpositivYtterligare kraften
boendeservicekring samordnadförsöksverksamhetden som

bedrivitBoendeservicedelegation underregeringens
periodunder denna 103perioden Totalt har1985 1990.-

inslag,kooperativamedprojekt, drygtlokala 40varav
frånprojekt-stödbeviljats dele-70-tal kommuneri ett

däriblandintressenter,även andraDärmed hargationen.
allmännyttiga bostadsföretag, skaffakunnatochkommuner

kooperativ mobilisering ochkringsig erfarenheter or-
ganisering.
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Projekt inom bostadskooperation2.2. etablerad

bildaArbetet med kooperativaatt bostadsrättsföre-nya
ningar givetvis iutgör stommen bostadskooperationens
verksamhet. Utöver Riksbyggendetta är ochHSB starkt

i utvecklingenengagerade servicelokal olikaav genom
kooperativa bostadsområden.projekt i sinatyper av

Såväl regionaltcentralt har under det senastesom man
året kraftigt förstärkt för stöd till lokalresurserna
kooperativ utveckling.

utförlig beskrivning organisationernaEn HSBmer av
återfinnsRiks-byggen i Koopizssamt. kringrapport

kooperationetablerad kooperativoch utveckling, vilken
också påutarbetats uppdrag Nykoopföretags-utred-av
ningen.

2.2.1 HSB

HSB-rörelsen har totalt drygt enskilda642.000 medlem-
bostadsrättsföreningar.och 4.000mar

organisationen bedrivs trettiotal projektInom ett med
påvidgad boendeservice. Karaktären varierar.dessa

på någotför dem är deGemensamt att sätt är knutna
till i Vidare finnsboende bostadsrätt. ett antal bo-
stadsrättsföreningar för äldre föräldra-kocpera-samt

HSB-områden.tiva i Bådadaghem främst nybyggda dessa
verksamhetsgrenar är kraftig utveckling.under

utgångspunktviktig i arbetetEn är det vi ifaktum att
Sverige
år kommer ha människor2 000 att runt är440.000 80som
år Mångaeller äldre. kommer pigga friska,att ochvara

i istöd sittbehovstort boende. ökarDärmedmen av
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också iutvidgad service bostadsom-HsB:sbehovet av
råden.

vill socialavärnaunderstryker ofta denattHSB man
bostadsområdet. kringi kooperativgemenskapen Arbetet

blir naturligutveckling därmed del verk-HSB:sen av
innehållär utvecklasamhet. Syftet att med-lemskapets

värde. kan sökaoch Det ske b1.a. attgenom savar upp
på områdenintressenmedlemmarnas fler änemot enbart

själva boendet.

kooperativa utvecklingsprojekt inomutvecklasHSB:s
påorganisa-tionen, uppdrag de medlemmarna.av egna

initieras drivasVerksamheten kan därmed och sär-utan
frånskilt stöd eller kommun. de fall detstat I lokala

frånkooperativet övertar verksamhets-ansvar kommunen,
hemtjänsten, krävs dock avtalt.ex. avseende kommunalom

upphandling.

beskrivningkort kooperativa projektett antalEn av
HSBprojektframgår någrainom bilagaHSB 1av exem--

frånKooperativa projektbilagapel samt med stöd2
åter-boendeservicedelegationen. bilagandenI senare

finns även samverkansprojekt med kommunala huvudmän.
återfinns projekt isamtliga förteckningen iDessutom

bilaga Länsöversikt.4

återfinns tvåkapitel studiernärmareI koopera-3 av
tiva projekt särskilt intressebedömts stortsom vara av
för servicekooperativär idels ettrapporten. Dessa

Eskilstuna boendeservicekoope-Snopptorp delsoch ett
på Reimersholmerativ Stockholm.
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Riksbyggen2.2.2

bostadsrättsföreningaridagRiksbyggen finns 1.500Inom
Riks-förvaltarDessutommedlemmar.totaltmed 145.000

allmännyttiga bostäder.antalbyggen ett stort

ochsyfte att byggaOrganisationen främstahar som
bostadspoli-socialförverkabostäder samtförvalta en

samhällsmiljöer.tik väl fungerandeoch

på planeringsstadiet,projekt finnskooperativaFlera
igångsatta.så mångaså inte Sammanlagtän länge ärmen

i driftprojekt ärsig mellan och 30rör det 20 somom
det.kommer atteller snart vara

utvecklings-kooperativakringRiksbyggens engagemang
på HSB-rör-grundiprojekt settbygger stort somsamma

sittnyttaöka medlemmarnasär attelsens. Syftet av
inomför medlemmarnabli stödettmedlemskap attgenom

Innehålletområden i detraditionella.än defler
kommitutvecklingsprojekten därmed attkooperativa har

likartad karaktär.ha en

på,områden föräldra-Riksbyggen förutomsatsarDe som
följande:kooperativa ärdaghem,

projektBostadsrättsföreningar för äldre femo
sju projektBotjänstboendeserviceUtökado

allergiboendefrämstsärskildaför behov,Boende0
driftprojekt inärvarande ettför par

ekobyar.Naturnära boende0

kooperativ hyresrätt,kringnio projektHärtill kommer
frånsärskiljer Riksbyggenvilket HSB.
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någraår imedverkatunderRiksbyggen har pro-senare
områdeskooperativ, Törn-ambitionen startajekt attmed

Ljustadalen i Sunds-i ochi Kärra GöteborgMalmö,rosen
sistnämndatvå harnedlagda.förstnämnda är Detvall. De

åter-från Boende-servicedelegationenerhållit ochmedel
frånProjekt stödi bilaga med Boen-finns därmed 2

deservicedelegationen.

utsträckningi medganska storRiksbyggen samarbetar
Sålundaallmännyttiga bostadsföretag.kommunala sam-

lokalt medverkar man
"Från hållplats tillprojektetiKarlskogabyggenAB

för äldrei bland gruppboendeEkeby", med annatboplats
organisationutvecklings-störda brukarstyrdochoch en

ocksåområdet.i medboendeservicen samverkarför Man
servicenivån möjliggöraÖrebro höja ochförkommun att

Bådavillaområde Hjärsta.ii Gamlaäldrekvarboende ett
fått frånbidrag Boende-servicedelega-projekt hardessa

ibeskrivis bilagadärmedtionen, och 2.

återfinns Riksbyggenssärskild studiekapitel 3I aven
utveckling ikooperativ Kalmar.Kruthornetmedarbete

från Boendeservicedelegatio-Projekt stödmed2.3.

femårsperiod,Boendeservicedelegationen har under en
bidrag tilljunitill utden delat1990,fram 30 pro-

boendeservice. bilagautveckling samordnadjekt för Iav
Kooperativa projekt med2

återfinnsfrån Boendeservicedelegationen redo-stöd en
projektvisning totalt haftde 42 103av som enav

inriktning.kooperativ
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till störstaprojekten fortfarandeVissa kan varaav
på realiseras.på planeringsstadiet, väg attdelen men

viredovisningen valt att presenterabilagda hardenI
Fördelningenhuvudman.projekten uppdelade efter typ av

då enligt följande:sigvisathar vara

Riksbyggenprojekt ochvaravBostadsföretag: 4 HSB11
projekt18Kommun:
projektLandsting: 2

kooperativa fören-projektFöreningar: varav 411
ingar

stårprojektrespektive denförhuvudmanMed avses som
från boendeservicedelegatio-bidragetmottagare avsom

finnsprojekt samverkanspar-samtliga dock fleraInen.
något rollför-inte behöver sägavarför dettater, om

projekten.delningen i

posi-från Boendeservicedelegationen har haftStödet en
för samordnadmodellerför skapativ bety-delse att nya

också inneburitkooperativi harboendeservice form. Det
olika intres-möjlighet till mellansamarbetekonkreten

organisationernakooperativa kom-ochdesenter, t.ex.
munerna .

vidare "kataly-fungeratFörsöksverksamheten har som en
iekonomisk star-trygghetgettdetsator" att engenom

projekt. verksamheter skulleFleralokalaten an-av
några möjligheter utanatt startatagligen inte haft

återstårfrån delega-tionen.ekonomiska stödet Nudet
försöksverk-intressanta delenemellertid den mest av

sigprojekten när de skaklararhursamheten, att se
"stå på ben".egna
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återfinnskapitel särskilda studierI 3 fem kring pro-
erhållit frånjekt vilka stöd boendeservicedelegationen.

Eskilstuna,är SnopptorpDessa Kruthornet Kalmar,
Reimers-holmeBohuslän,Hyppeln Stockholm samt Kon-

hemtjänstenoch Stockholm.sum

2. 4.-

få påFör att reda de relevanta projekt och verksam-
finns i låtitheter övrigt vihar genomförasom tre

Således"inven-teringar".parallella har enkäten en
gått till samtligaut samtligakommuner, lokala koope-
rativa utvecklingscentra LKU:n kontaktats och samt-
liga länsstyrelser tillskrivits. Syftet har varit att

vårdärmed kunna komplettera pågåendekunskapegen om
projekt ytterligaremed verksamheter.

brevväxling samtligaEfter med länsstyrelser står det
klart föreningsregisteratt deras dåligtär mycket

medfått någonutvecklade, varför vi ej information
från dessa. har förklaratDe äratt det ovanlig ochen
tidskrävande uppgift informationatt ta fram från fö-
reningsregistren. står iKostnaderna relation till
arbets-insatsen, svåraoch har därmed varit att upp-
skatta.

Övrigabilaga boendeområdesanknutnaI 3 kooperativ
återfinns beskrivning friståendede kooperativen av

vi tidigaresedan till,känner ellersom LKU:ngenom
få informationkunnat fram och verkar utanom, som

frånsärskilt stöd boendeservicedelegationen.

Förteckningen är dock mycket ofullständig till följd av
erhållitvi frånatt endast Skåne,underlag iLKU Jämt-

övrigaochland Norr-botten. har däremotLKU:n uppenbar-
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bistå liknande under-möjlig-het medinte attligen haft
givetvis variera, ochtill kandettaOrsakernalag.

stått tillpå tid för-den kortai fallfleraberor som
fogande.

huruvida samtligaosäkertEmellertid förefaller det
löpandeför bevakaattavsättahar kunnatLKU:n resurser
kommun/region.inom sinutvecklingenkooperativaden

systematise-bättreanledning efterlysaattDetta enger
rådetKooperativa börinformation dessa.ring hosav

frå-initiativ ita ettochsärskilt detta,bevaka ev.
gan.

utifrånredovisaskartläggakooperativ vi kunnatharDe
blivit följande:Resultatet harverksamhet.typ av

Vård- omsorgskooperativ: koo-2och
perativ

koo-bykooperativ: 10Samhälls- och
perativ

koo-Hantverkskooperativ: 4
perativ
Fristående konsumentkooperativ: koo-2
perativ

turismkooperativ: koo-2Fritids- och
perativ

koo-Fristående boendekooperativ: 5-
perativ

boendeområdes-pånågra exempelutgör endastDessa nya
landetstörre delenkooperativ, eftersomanknutna av

finnsinte represen-terat.

tvåstudier kringåterfinns särskildakapitel 3 avI
samtJämtland Tug-kooperativ. är Byssbondessa De

gelite Karlstad.
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Närbo.Ohlsson,Ulfutförtsstudier har avDessa
SÄRSKILDA STUDIER3.

kooperativasjustudierkapitel presenterasdetta avI
föregående kapitlet, ochi detvilka omtalatsprojekt

ochstuderaintressanta attvi bedömthar varasom
gjortsstudieobjekt harValetnärmare.presentera av

få sprid-ning vadutifrån godambitionen att avseren
och orts-huvudmannaskapkooperativ verksamhet,typ av

erhållit ekonomiskt stödprojekten harVissatyp. av
vissa utvecklatsboendeservicedelegationen harochfrån

detta.utan
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Loord/KoopiUlla

områdeskooperativ i EskilstunaSnopptorp ett3.1. -

Tunafors-Ärla ii kommundelenär stadsdelSnopptorp en
i StadsdelenEskilstuna Sörmlands län. har 1.200kommun

områdethushåll. olikafinns bo-boendeformer;treI
villor.hyresrätter ochstadsrätter HSB,

består utsträckningi äldre,Befolkningen stor en-av
samstående i är % överboendede HSB 87 55Avpersoner.

naturligtvisår. servicebehovet högt detochärDärmed
kooperativtanken boen-behovdetta stora som omvar ur

i börjandeservice uppkom 1987.av

Serviceambitioner problemoch

på olikaär sättlandstinget och kommunenHSB, ansva-
området.till i treservicen boenderiga de Dessaför

sig problem med attorganisationer och förhar envar
åtaganden" till"service- de boende.sinauppfylla

ibo kvarambitionen medlemmarna ska kunnaattharHSB
området bostadssocialasina skäl.lägenheter Manoch av

sinabrukarinflytandet för medlemmar,vill utveckla
kvalitetpå i flerahögsätt boendetandrasamt ge

dimensioner.

också boendeservicekooperativ sätt attettHSB somser
iarbetsgivare.attraktiva befarar attbli Man mansom

svårigheterfå rekrytera fas-framtiden attattkommer
såinnehållet intei förändrasyrkettighetsskötare om

människor.attraktivt förbliratt det ungamer

medi-att rentLandstinget problemethar personer som
sjukhusvårdfrån ejskrivas kanutcinskt skulle kunna

tillräckligtfinnsinteutskrivna att detbli p.g.a.
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service imed hemmen. "proppar" förorsakarDessa natur-
sjukhusvårdenligtvis kötider tilllängre eftersom

är begränsade.resurserna

hemtjänsten, vilkenhar förKommunen har problemansvar
åtaganden.sina till svår-att fylla orsak dettaEn är

igheten rekryteraatt personal. Hösten -90 465var
hemtjänsttimmar/vecka beslutade. vet dockMan be-att

stiger i blirhovet takt med att de boende äldre.

långa ålderdoms-är kötiderna tillEtt problem deannat
måstehemtjänstenhemmen gör finnasatt till ävensom

för dessa resurskrävande äldre.mycket

Verksamheten idag

ekonomisk förening för utökade serviceverksam-En den
bildats, Hemserviceheten har Snopptorp ek för/HSB

Södermanlands län. erbjuditsMedlemskap har de 1.300
områdetideellai föreningarbor iHSB, samt Es-som

skrivna påkilstuna kommun. stadgarna är det sättet att
indviduella alltid tillförsäkrasmedlemmar majoritet i
besluten.

bestårtjänster kooperativet erbjudsDe imed allasom
området alltsåbetalning, intemot bara äldre.

huvudmänTre

initiativtagareVersamheten kan sägas ha tre och huvud-
män; Södermanlands Landstingetlän, iHSB Södermanlands

Eskilstunalän samt kommun.

syfteDeras med verksamheten är:gemensamma

onödigmotverka resurssplittringo
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ineffektivitet i serviceutbudetmotverka0
vårdkontak-kontinuitet ibristandemotverkao

terna

mål och medelVerksamhetens

uppnåmål i vid mening är att totalVerksamhetens sam-
social service tillintegration allordning och av

långtidssjuka.handikappade ochäldre,

uppnå målet konsumentinflytande ochärförMedel att
servicekooperativ.personal-inflytande ettgenom

Tjänster

på kooperativet vill erbjuda är:tjänsterExempel som

hemtransport varorav
till post,bank,apotekbud

fönsterputsning
upphängning tavlorav
skottning balkongerav

barnpassningkortare
punkteringarlagning av

lägenhetpassning av
hjälp med tvätt
städning lägenhetenav

Finansiering
fått bidragföreningekonomisk boen-harsnopptorp av

deservice- delegationen utveckla verksamheten.för att
projektle-disktrikts-sköterska anställtsharEn som

dare.

kooperativettill denEskilstuna betalarkommun summa
regi.ihemtjänsten kommunalskulle kostapengar som
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Landstinget i Söder-manlands län tillbetalar koope-
hemsjukvårdrativet friskvårdvad och iskulle kosta

landstingsregi.

Medlemsavgiften individuellaför medlemmar är 70:-. De
biståndlandstinget beviljatskommunen ellersom genom

frånär befriade medlemsavgift. villboendeDe som
kooperativetsnyttja service inte beviljadeoch är

fårhemtjänst för tjänster.betala dessa

Mobiliseringsarbetet

gåttprojektets informationharInom ut medram man
till de boende den planerade verksamheten. harManom
också påvia enkäter försökt vilkareda tjänsterta de

påboende vill hjälpha vilketmed och sätt vill haman
hjälpen.

också inbjudit tillhar de boende studiecirklarMan om
boendeservice.

iFör anställda kooperativet har utbild-anordnatman
ningar det sättet att arbeta. För fackligadeom nya
organisationerna informations-har anordnat ochman
samrådsträffar.

ocksåKatrineholmsI kommun har gymnasielinjeen ny
påinrättats innehålletmed tanke det i fastighets-nya

skötarnas yrke.

Svårigheter och problem

Kooperativet räknar driftstartmed 1 1991. Innanmars
frågorfinns måstestart det fortfarande lösas.som

bidragens föremålkommunalaDe storlek är för förhand-
ling föreningenmellan och kommunen. är överensMan om
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föreningennämligen skabi-draget, attprincipen för
erhålla kosta kommunendet skulleden somsumma pengar

timmarantalhemtjänsten detbedrivasjälvatt som
området.i kommunen ettbeviljat Beslutarkommunen om

får föreningen bidrag.hemtjänsttimmarökat antal mera
beslutadebidraget antaletPå skjunkersätt omsamma

skjunker.timmar

tillkommitbestår i framkommunenattProblemet en
föreningenhemtjänsten änförtimkostnadlägre anser

föreningenoch detta kankostnadhelakommunens avvara
inte acceptera.ekonomiska skäl

medlemsrekryteringen tarär attproblemEtt annat mera
frånanspråk början räknat med. Pro-i än manresurser

medlems-distrikts-sköterskan arbetar medjektledaren
för-svåras delarattrekryteringen. arbeteDetta avav

tillinställd koope-negativtärhemtjänstpersonalen
konti-äldreträffar depersonalHemtjänstensrativet.
spridamöjligheter attdärmed storanuerligt haroch

kooperativet.in-ställning detdenna nyaom

från social-intresseföljs medek.föreningSnopptorp
kontinuer-Socialtjänsten utvärderarsida.styrelsens

ligt verksamheten
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Mann/KoopiCurt-Olof

iboendeservice KalmarutökadKruthornet3.2. -

ligger bostads-kommunKalmardelarnacentraladel av
ingårföreningenIKalmarhus 10.rätts-föreningen nr

lägenheter,sammanlagt 495medkvarterfyratotalt
bestårBebyggelsen av650vilka bebos personer.av ca

trappuppgång nioinrymmer ellervarjetrevåningshus där
tio lägenheter.

bestårhushåll %45antalettotala av pen-det caAv
föreningenhushåll inom har hem-30-talsionärer. Ett

är ellerlägenheternasammanlagttjänst 10 meroch av
flertalet destoraDethandikappanpassade.mindre av

såpass rörligaområdet, är dockiborpensionärer som
servicecentralen.tillsigkanatt de ta

idé syfteochBotjänstprogjektets

bedrivs bo-utvecklatettbostadsrättsföreningenInom
kringär uppbyggtDettatjänst-projekt, Kruthornet. en

samlingslokaler. Syftetmedservicecentralreception och
boendeservicen ochutvecklaär attverksamheten gemed

bland de boen-gemenskapochtill kontaktermöjligheter
de.

Förutsättningar

på bostads-stånd beslutetttill efterProjektet kom
frånårsstämma Bidrag boendeser-rättsföre-ningens 1987.

år föribeviljades oktobervicedelegationen ensamma
tvåårsperiod.
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invigdesVerksamheten i februari och1989 kommer efter
bidrags-tidens slut att fortsätta finansieringmed

föreningens budget driftsbidrag.samt kommunalagenom

ingårförutsättningarnaI botjänstenatt ska öppenvara
för alla boende önskar utnyttja alltsåden, ävensom
sådana bor utan-för bostadsrättsföreningens område.som

frånDetta ett krav socialförvaltningen i Kalmarvar för
att den skulle sig i projektet.engagera

De lokalerna omfattar kvm.gemensamma 400 I dessaca
inryms reception diversedär tjänster kan beställas och
varifrån olika aktiviteter samordnas. Kök med lunch-
servering cafeteria,och samlings- aktivitetslokaleroch

kontorsamt och personalutrymmen hemtjänstenför finns
också i lokalerna. intilliggandeI ett finnshus fas-
tighetsskötselns lokaler.

De lokalerna är resultatet ombyggnadgemensamma av en
tidigare butiksutrymmen i bottenplanet iav ett av

Samtidigthusen. gjordes butikslokaler i huset bredvid
till handikapplägenheter.tre De sammanlagdaom ombygg-

nadskostnaderna miljonerfem kronor.var

projektetförInom finns sexton anställda.ramen Avca
ärdessa fyra fastighetsskötare, tiotalett hemtjänst-

biträden, hem-tjänstassistent, receptionisten ochen
allt-i-allo samt arbets-terapeut.en

Från idé till verklighet

När ombyggnadsarbetena i augustistartade 1988, hade
år förflutit idéntre sedan utökad boendeserviceom en

inom föreningen började diskuteras i dess styrelse. Det
hela aktualiserades i samband med omorganisa-storen
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mellantidenhemtjänst. Undertion kommunsKalmarav
social-förvalt-hosbland annattankarnaförankrades

Riksbyggenningen, och PRO.

efterfrågeundersökning föreningensgenomfördes blandEn
projektledningsgrupp tillsattes medmed-lemmar. En

Riksbyggen,föreningen, kommunen,förrepresentanter
primärvården, handikapp-fastighets-skötarna ochsamt

planeringProjek-teringpensionärsorganisationer. och
insatser idé-Vidare för förankrainleddes. skedde att

föreningsmedlemmarna emel-boende, delsbland deerna
allt-i-allo gjordeverksamhetensdels attlan, genom

hushåll.i flertalhembesök ett

utvecklingochStart

påbörjadesverksamheten ersattessamband med attI
förtroenderåd.projekt-ledningsgruppen Dettamed ett

rådgivandemedett samverkansorganfungerakom att som
Rådet sammanträderfunktion löpande arbetet.för det

månadgång protokollförs.mötenaminst ochperen

ingårrådet personalrepresentanter och styrelse-I
inklusive Riksbyggens representant. Denmedlemmar,

också projektledare förformell verksamheten.ärsenare
gång projektledarenträffasfemte veckaUngefär en var

Då frågor kring dagligadetpersonalen. taroch man upp
arbetet.

åstadkomma allsidigtochett brett utbudsyfte attI av
akti-viteter sökt antalhar ett stortengageraman

intresseorganisationerstudie-förbund,föreningar, och
särskildi tonvikt lagtsfolkrörelser verksamheten. har

hälsofrämjande verksamheter.vid
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framgångförFaktorer

bostadsområdetsåväl inom Riks-iProjektet upplevs som
påframgångsrikt. beroDettamycketbyggen anses ensom

samverkande faktorer.rad

tillgången tillvaritbetydelse hargrundläggandeAv
lättillgängliga förminst lokalerintelämpliga, och

varit belägnacentraltharatt deverksamheten. Genom
området.inaturligt träffpunktblivitdehar en

också projektet utvecklatsharär attbetydelsestorAv
fåmåstedevisen tatid "detefterlängreunder en

från strävan attbörjan slog fasttid". Redan enman
inblandade,i detaktprojektet utvecklasskulle en som
Därmed harsåväl "orkar med".personalen,boendede som

både verksamheten ochmöjligt förankravarit attdet
ianställda den.mobilisera och dede boende

ocksåBostadsrättsföreningens tordestorlek vara en
sina lägenheteri Med 495viktig sammanhanget.faktor

förening, vilket medförförhållandevis storär de en
verksamhet.i samband med denna typfördelarflera av

iänserviceutbud är störrebreddatför ettUnderlaget
finns förutsätt-bättreförening. detDessutomlitenen

påslagviadelvis verksamheternabekostaningar för att
hit-inte behövtspå månadsavgifterna. dockDetta har

tills.

ivissa dettaÄven fördelarharbostadsrättsformen
sammanhang.

ärdetBostadsrättsföreningen bl.a. atthar, genom
ekonomin,denväl förvaltaangeläget att engemensamma

sin Stödetkontinuitet i verksamhet.stabilitet ochgod
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från boendeservicedele-gationen utgjorthar mer en
givetvis"katalysator", visst tillskottsamt tillett

nödvändigän förutsättningkassan, för att verksam-en
igång.heten skulle kunna komma

föreningenVidare har kunnat samverka med kommunens
socialtjänst någotutan att denna krävt skriftligt

detaljregler kringavtal med samverkans- och verksam-
påhetsformerna. iställetDet hela sker tämligenen

informell basis, vilket varit möjligt efter det att
socialtjänsten tillstyrkt projektets ansökan medelom

boendeservicedelegationen.hos

det goda samarbetet föreningenGenom har blivit en
naturlig förhandlingspart med kommunen, i vilken de

intressenboendes formellt är företrädda. Detta hänger
också föreningssstyrelsenmed att representerarsamman
och kan fatta beslut området.berör ialla boendesom

föreningen självDessutom i detta fall-ansvarar -
förvaltningenför sina fastigheter.av

ingsmöj igheterUtveck l 1

drivande i projektetDe skulle gärna att avgräns-se
ningen fastighetsskötselmellan hemtjänstoch försvin-

hållet.helt och inbegripaDetta skulle före-attner
ocksåningen blir huvudman för hem-tjänstens verksam-

första blivithet. Det steget har att utveckla samar-
tvåbetet mellan de verksamhetsgrenarna.
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Fransén/KoopiEva

skärgårds-ö i Bohuslän med koopera-Hyppeln3.3. en-
påtiv utveckling programmet

skärgårdÖckerö iligger Göteborgs och saknarkommun
bebodda öarna är:broför-bindelse med fastlandet. De

Öckerö,Björkö, Hälsö,Källö-Knippla,Rörö, Hyppeln,
HärGrötö Fotö. bor knapptoch 11 000Hönö, Kalvsund,

Öckerö.på Hönö ochmänniskor, drygt 7 000varav

Avståndet till km. Under 1960-taletGöteborg är 17
vilkettill Hisingen,färjeförbindelse haröppnades en

möjligt öckeröborna arbetspendlagjort för attdet
turism.utgjort ökadliksom fördet grunden en

Näringsliv

Öckerö dominerat livetyrkesfisket och styrt denharI
uppsvingetutvecklingen. kom medekonomiska storaDet

på tidernagodasillfisket 1800-talet och deslutet av
hållit betingadefluk-tuationeri sig trotshar av

fisktillgången börjantill 1960-talet.av

År Öckerö självförsörjande gällervadhelt1960 var
uppgick tillsysselsättningenarbetstill-fällen. t 0 In

kringidag ligger % förvärvs-den% medan den 50102 av
dramatiskabefolkningen. föränd-arbetande mestDe

dåhälftringarna inträffade 60-talets andra detunder
frånarbetstillfällen fiskenäringar-försvann drygt 500

na.
i kringnäringarFiskets även alla debetydelse speglas

påuppstått hamnanläggningar, vad-öarna; ochvarvsom
trålindustrier, isverk verkstä-binderier, ochnät- och

lådtillverkning, rökerierberedningsindustri,der, mm.
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ekonomisktår kommunenfiskets starkaUnder mervar
självständigaresammanhållen, gentemotfungeradeoch

Öarnas inbördes ochidag. statusänGöteborgomlandet
jämlika.utkomstmöjlighetermänniskornas var mer

vissa näringarsvisar att trotsnedanTabellen expan-
på turismen, ochökadei sin denberorsison, tursom

kraftigt,vuxit haroffentliga sektorndenatttrots
utpendlingminskat ökadarbetstillfällen medantalet

Göteborgsområdet följd.till som

ÖckeröinäringsgrenSysselsättning efterTabell 1
kommun

Källazöckerö kommunkontor, 1990 upp-
gift saknas

1980 19861965 1970

525338Fiske 660189l
Tillverkning 2 684 15323
356

257 309Byggnadsverksamhet 328
225271Varuhandel 219222

2 0175 lSamfärdsel 130
166

tjänster 185225Privata 146114
Offenlig 320876sektor 168 240

3431 965 2Totalt 2 474
tilllokaltrafik sigsträcker ändaGöteborgsattGenom

Öckerö färjetrafikoch utbyggdiRörö genom ennorra
pårörlighetförutsätt-ningarna för arbetsmarknadenhar

år. idagärväsentligt förbätt-rats under Detsenare
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Öckeröspå beboddaflestamöjligt deatt bofullt av
i Göteborg.och arbetaöar

spridningstörrei harsysselsättningen kommunen en
Öcker-vilkettidigare, är sunt,näringarna änöver men

sprida ochidag i företagssamhetligger attös problem
Nord-olika synnerhetöarna.sysselsättning de Imellan

Källö-Knippla, drab-harHyppeln ochRörö,dvsöarna,
nedgång, i ringavilket gradendastfisketsbats av

turism.ökandekompenserats av

Nordöarna

på Nordöar-%befolkningen ungefärbor 9totaladenAv
stödområde","prioriteratklassificeras somsomna,

åtnjuta stödinsat-samhälletsvilket innebär de kanatt
skärgårds- glesbygdsstöd. Nordöarnaochi form avser

lågkaraktä-riserats80-talenochunder 70-har av
befolkningsut-utpendling ochsysselsättning, stor svag

veckling.

Hyppeln

långsamt stadigt ökat,På befolkningenharHyppeln men
inteäldre harAndelenidag där 223boroch personer.

bådapå Rörö ochså påtagligt grannöarnadeökat som
är betryggande stort.Knippla, antalet barnoch

består i rörel-gamla meddock attproblemväxandeEtt
bli-reumatismförslitningsskador harochsehandikapp,

år. kvarbor oftastgamlaunder Devit flerallt senare
tvåtraditionell i medplantypvilka äri sina hus, av

svårskötta mindrefunktionellt settochdvskällare,
rörelsehandikappade.lämpliga för
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År förvärvsarbetade "hypplare" %1980 74 42varav ca
påsin statistikHyppeln.fann utkomst Exakt för 1990

på påbeskrivassaknas, arbetsmarknaden Hyppeln kanmen
följande sätt.

består låg-offentliga servicen i ochDen mellansta-en
dieskola ungefärmed elever, förskola25 med knappten

biblioteksfilialbarn, dagmammor,10 ett och ettpar en
hållervilka vissa ipostkontor öppet dagar veckan, en

gång/veckabrandstation, närläkar-mottagningksen en
hemtjänst, församlingshemsamt ett med gudstjänstverk-

färjeförbindelse.samhet söndagsskola fastoch samt Med
mellanstadielärarenundantag läkarenför och är det

från på såfolk sysselsättning.ön sätt berettssom

på bestårprivata näringslivet iönDet ochHamn- Stran-
småbåtarhamnanläggningensköterdkassan, för ochsom

fisketrålare båttillbehörsäljer diverse inkl driv-och
fiskebåtari hamnbutik, vidaremedel dit-fyra meden

hår-salong,fiskelag, rökeri,hörande ett manufak-en en
ICA-butiktur, alldelessamt nystartad Telestugaen en

bokförings- kontorstjänster.utför och Hypplarna harsom
Ö-råd gåttvia och Strandkassa under 80-talet allt mer

in för "familjeturismen",utvecklaatt med t ak-ex
tiviteter kring midsommar barnfamiljer.för

överslagsberäkning vid cirkahandenEn att 35ger per-
får påsin vilketutkomst Hyppeln skulle motsvarasoner

ungefär 1/3 den förvärvsarbetande befolkningen,av en
nedgång jämfört med 1980.

bestårFöreningslivet är idrotts-starkt och bl a av en
Ö-råd,förening, Hyppelns HyppelnsHIK, Hamn- och Stra-

ekonomiska förening, församlingsverksamhetndkassas mm.
påråder Ö-rådetbrist gemensam-hetslokaler.Det och
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påintryck positioneratt ha starkaStrandkassan ger av
ön.

Nordö-projektet

StiftelsenNordö-projektet När-benämningen drogUnder
Öckerö igång glesbygdsprojektiTurism ettingsliv och

år tillsammans kommun, länsstyrelse,medmed start 1985
Ö-rådrespektive och Strandkas-landsting Nordöarnasoch

SDI .

pånäringslivetProjektet syfte utvecklahade attsom
"livsbe-förbättra ö-bornasNordöarna och attde tre

utifrån projek-mening".i vidare kommandetingelser En
påChrister boddeChalmerläraren Lundberg,tledare,

projektåren.treHyppeln under de
då fåprojektledaren skulle denmed det attTanken var
fångakrävdes för folkslokal-kännedom att uppsom

initiativ hjälpa ö-bornaidéer med kontakteroch och
myndigheter.olikamed

också mobiliseraprojektledaren skulleattSyftet var
till självhjälp. Nordöprojektethjälpö-borna genom

projektåren,tillfördes dekr under tre000500 pengar
moderniseratill ochanvändes att bygga utt exsom

Hyppe1nLsmåbåtshamnen på

projektet vidare i NordögruppenkdenIdag lever s som
består Stiftelsen Näringslivförrepresentanterbl a av

Ö-råden, sammanträderTurism, ochkommunen ochoch som
gånger/år.ett par
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påProjektandan vidarelever Hyppeln

Ö-värdStudiecirkeln i ö-världen

Projektet även vidare i påhar levt förväntningarde
på framtiden,kommunen och uppenbarligen finns hossom

många hypplare.

År "Ö-värdprojektet gångi dådrogs i1988 ö-värld"en
Ö-rådet ficksökte och kr25.000 glesbygdsdelega-av
tionen möjligheternaför att utreda överföra vissaatt

i regi.kommunala arbeten lokal

Utredningen genomfördes i studiecirkelform hösten 1988
ledning Christerunder Lundberg och Anne-Marie Dah-av

Ö-rådet,lin är iordförande ioch mynnade ettsom
påambitiöst förslag mängd arbetsuppgifter Hyp-en som

Ö-rådetsö-värdarpelns iskulle kunna utföra och Stra-
regi.ndkassans

kunde gälla tekniskaDet arbetsuppgifter vägunder-som
håll och mark- och anläggningsarbeten, sociala arbets-
uppgifter hemvård""yttre eller arbetsuppgiftersom
inom fritidsförvalt-ningarnaskol- och karaktärenav
underhåll reparationeroch eller ung-doms-och teater-

studiecirklarverksamhet, osv.

Förankring finansieringoch

Ö-rådetI sökte1989 med ochHamn- Strandkassan,mars
Hyppelns NordögruppenIK samt frånmedsökande medelsom

frånkommunen och Boendeservicedelegationen för att
någraförsöksperiodunder överta föreslagnadeen av

kommunala arbetsuppgifterna "Ö-värdunder arbets-namnet
på Nordö".en
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Ö-rådetföreslog tdiskussionerna kommunenmed 0 nxI
ikostnadställe kom-bli egetettskulleHyppelnatt

varjeunderför sorterai attställetbudgetmunens
sigkommunpolitiker ställdeförvaltning. Ledande mer

förvaltnings-självförvaltningsidéerna äntillpositiva
"sånegativa fort detupplevdescheferna, somsom

penningnivå".pånedkom

tillstyr-således inga demedel,beviljade menKommunen
få statligaså dekundeprojektet att pengarnakte man

årpå medBoendeservicedelegationen. Fördelat trefrån
tilldelats kr.projektet 725 000harhöstenstart 1990

Ö-rådet projek-förredogjordestatsbidragansökanI om
Hyppelns"vidareutvecklaattsadessyftetets varasom

åsyf-självförvaltning". Härtradition starkamycketav
tidi-HamnföreningensÖ-rådets, samtStrandkassanstas

gåttpåtvå ön, blföreningar rolldet asomvargare
angelä-traditionellt kommunalapå delskötaattut en

pir,vägar ochexempelvis anläggaattgenheter som
underhålla hamnanläggning mm.

ö-samhälletstill "stärkavidare attProjektet syftar
hjälp-till-själv-över-levnadsbetingelser samt engenom

vitalt ochlåta ettupplevahjälps-strategi ö-borna
Ö-värdens prio-tjänster skalllokal-samhälle".aktivt

på ön skallhandikappade, allaochritera äldre men
tjänster.ö-värdensköpagivetvis kunna

föreningarvia lokalamedverkanHypplarnas

Ö-rådHyppelns

både externtÖ-rådet öns angelägenheterförär forum
sådanaiö-bornarepresenterar samman-internt. Detoch
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Nordögruppen,hang och det fungerar remiss-önssom som
Ö-rådetinstans olika myndig-heter.gentemot har 13

årväljs imedlemmar för Anne-Marieett taget.som
Dahlin är ordförande. sammanträdena äger i försam-rum

Ö-rådetlingshemmet. ingenhar budget varför de pengar
fåttde Boendeservicedelegationen förvaltassom av av

Strandkassan.

Hyppelns och EkonomiskaHamn- Strandkassas Förening

Hyppelns och EkonomiskaStrandkassasHamn- förening var
tills tvånyligenganska föreningar. Strandkassan var
ursprungligen fiskarnas kooperativ för ekono-gemensamma
miska angelägenheter.

tiden iMed har medlemsskapet Strandkassan breddats och
utvidgatsverk-samheten snöröjningmed bl för kom-a

båtturisterna,service till butiksförsäljningmunen, av
båttillbehör, muddring hamninloppet KarlssonUnoav mm.

föreståndareär tillikaför Strandkassan och hamnkapten.

Nordöarnas Telestuga Ekonomisk Förening

Ö-Värdsprojektet,De leder Anne-Mariepersoner som
Dahlin, Karlsson ChristerUno samt Lundberg, medvar
och koopera-tivetstartade Nordöarnas Telestuga Ekono-
misk Förening i början Telestugan,1990. harav som
åtta fåttmedlemmar, har kr g1es-bygdsde1ega-50 000 av
tionen igångför sinatt kunna sätta verksamhet som

olikautgörs företagsservice, informations-slagsav
tjänster, två åtkurser koo-Idag arbetarmm. personer
perativet.

Telestugan är tänkt administrativha funktion iatt en
Ö-värds-projektet och eftersom anlitarStrandkassan

sin förståsför bokföringTelestugan kommer den att
Ö-värdsprojektetssköta dito. Telestugans till-Genom
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fått välbehövligtminstsist inte ettharkomst man men
rymlig fiskar-iinrymslokaltillskott eftersom den en

stuga.

gnkätundersöknigg

Ö-rådet i höstenslutetStrandkassan har -90och av
gått till där Hyppelns Ö-värdenkät ö-bornaut med en

påvardagliga ön. Härsig problem harerbjuder lösaatt
tjänstertill änvidgats omfatta andraarbetsfältet att
Såledessådana direkt kommunala. kankansom anses vara

friskvårdsträffar eller anordnaö-värdenäven ordna
småreparationertillkulturaktiviteter liksom hjälpa med

målning, trädgårdröjning folk.hoseller mm

fått vad hantala ellerenkät hypplarenharI omsamma
såledeshjälpa till Alla Ö-bor kansjälv med.kanhon

bli ö-värdar.

Funderingar kring framtiden

gå Ö-värdsprojektet är natur-det kommer att medHur
ligtvis omöjligt sia det knappteftersom sattatt om

fullföljandet påigång. hängahelt hypplar-Idag tycks
hjälpa tillvilja medatteget dvsengagemang,nas

Timersättningenö-värdstjänster. är krolika slags 60
kr för ungdomar.för och 35vuxna

uppstårfråga tidsbundenalltid när gällerdetEn som
händerär vadhär slagetförsöks-verksamhet det somav

projektet vidarelevavid projekttidens skallslut.
så i ärklartext,blir i huvudman EllerfallVem -

iverk-samheten kommunalberedd att permanentakommunen
regi
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fråga ÄrgällerEn konkurrens arbetsuppgifter.annan om
sådet tjänster ståratt den typ ö-värden tillav som

tjänst med konkurrerar befintliga tjänstermed Eller
Ö-värdensbör tjänster tillett komplement be-ses som

fintlig service Hittills har facket sigställt positivt
till projektet, inställninghur fackens ut närmen ser

igångkommitverksamheten ordentligt

såledesfinnsDet hel del intressant atten som vore
ibelysa kommande utvärdering.en
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Carpentier/KoopiKarin

i Stockholm med koo-centralaReimersholme ö3.4. en-
pensionärermobiliseringperativ av

anslutning tilli Södermalmliten öReimersholme är en
i Stockholm.centrala

förutsättningarLokala

bostadsrät-finnsservicehus det endast HSBFörutom ett
bostadsrättsföreningar harpå Reimersholme. Femter

ochmellanbyggda 1942lägenhetertillsammans 1.300
påinvånarna Reimersholme är 36de 2.2001983. Av s

år.över 65

ärrestauranglägenheter,Servicehuset har 160 somen
biblio-och ettochvarje 14.30dag mellan 11.30öppen

förBåde biblioteket är öppnaochrestaurangentek.
allmänheten.

Konsumbutik, tobaksaffär,På finnsReimersholme enen
reklambyrå ochdataföretag,damfrisör, ettochherr- en
hänvisad tillservice ärFörkanotklubb. manannanen

ickeTvå Reimersholme,trafikerarbussarHornstull.
går i timmen.rusningstid bussardet fyra

pensionärsförening, helaomfattarfinns PRO,Det somen
ocksåfinnsReimersholme. Detförsamling,Högalids även

stadsdelsförening mycketsocialdemokra-tisk och enen
i mitten 80-ta-startadeskulturkommitté,aktiv avsom

bostadsrättsföreningarnalet. En av
"Åttingen", tidigare ägtkulturhus,förvaltar ett av

kanär renoverat ochSpritcentralen DetVin AB. nu
olika Kul-samlingar slag.till ochanvändas fester av

påinvånaregratis för allaärturkommitténs arrangemang
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fårKommitténön. anslag bostadsrättsföreningarna ochav
ABF.

Pensionärsklubb ReimersholmeHSB bildadesHPR den 7
Bildandet någraseptember föregicks1988. attav repre-

för påsentanter bostadsrättsföreningarna ön träffades
diskuteraför boserviceatt pensionärsverksamhet.och

Målsättningen bl intressetatt undersöka förvar a
socialdistriktet,samarbete mellan HSB Stockholm

och bostadsrättsföreningarna. diskuterade frå-Gruppen
service tjänster,och aktiviteter, kulturgor om och

fritid, fysiska förändringar i bostadsområdet etc.

Pensionärsklubben, stöds bostadsrättsföreningar-som av
bidragmed ett år,kvadratmeter bostadsyta ochna per

har medlemmar.170nu

Enkätundersökning

gick pensionärsklubben1988 ut med enkät till samt-en
undersökahushållliga för1300 vilka önskemålatt de

boende hade servicevad gäller olika slag och vad deav
själva villiga att ställa hjälpa tillochvar med.upp

Enkäten besvarades önskemål230 medav personer av
skilda slag,

hjälp inköp,t med tillsyn lägenheter, städhjälp,ex av
fönster-puts m m.

sig70 kunde tänka hjälpa påtillatt olikapersoner
sätt. varitdessa har aktiva20-30 och enkätav en ny

ihar resulterat ytter-ligare pensionärer20 ärsom
villiga ställaatt för andra.upp
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Granntjänster

Granntjänster/boservice istartades oktober Ad-1989.
ministration

ideellagranntjänster ombesörjs arbetsinsat-och genom
pensionärsklubbens medlemmar.ett 40-tal avser av

ingår åtar siggranntjänsterna att t att vattnaI man ex
till lägenheten under kortare bortavaro,blommor, se

vid tillfällen bärköper och hemeller enstaka matvaror.
ocksåPensionärerna hembesök, husdjur,görakan passa

till bank, apotek ellerledsaga post, U1 m promenera.
åldrar.Granntjänsterna utföres förkostnad allautan En

ocksåpensionärer ringer till varandra,del bara för att
mår, vilket känns förför att höra hur de tryggt alla.

varjeVill ha hem regelbundet vecka eller haman varor
så avgift. Pensionärerklubbenbarnvakt, tar medut en

social hemtjänst särskild avgift.ingenbetalar

Samarbetsavtal

på ReimersholmestängdeTrots protester posten den 31
dåjanuari Pensionärsklubben hade skaffat lokaler1990.

medligger i erbjödväggvägg och posten attKonsumsom
privatpersoner,utföra postservice nämligenenklare för

utlämning paket, postförskott och stora brev.av

omgåen-intresserad villeblev mycket och startaPosten
tjänsterSedan den 1/2 utför klubben dessade. 1990 mot

vissa timmarbetalar del hyran och föratt posten en av
håller måndag-arbetsinsatserna. öppet"posten"Den nya

måndag äventorsdagfredag samt och10-12 16-18.

också Socialförvaltningenfinns medett avtalDet som
hemtjänstpersonaleninnebär använder delatt en av
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pensionärsklubbens lokaler och betalar del hyran.en av
timmararbetar klubbenDessutom vissa10 vecka medper

tjänster är schemalagda särskilteller beställdasom av
hemtjänstbyrån. gång.timmeska taDessa Omen per
tjänsten tid,längre räknartar klubben överskridandet

grann-tjänst, gratis.ärsom som

åttjänsterFör fårutförs hemtjänstenposten ochsom
pensionä-rerna timme.betalt Löner utbetalas HSBper av

ocksåStockholm preliminärskattdrar redovisarochsom
arbetsgivaravgifter.

Kooperativ förening bildas

För boserviceverksamheten,att kunna utöka har det
nyligen bil-dats kooperativ förening Reimers-HSBen -

Boservice ekono-miskholme förening. föreningenBakom
står de fem bostadsrättsföre-ningarna, HSB Stockholm,
pensionärsklubben och de föräldra-kooperativa daghem

påfinns ön.som

i kooperativaMedlemskap den föreningen enligtska
också vinnasstadgarna kunna Stockholms stad, Stock-av

landsting, ideellaholms läns föreningar inomverksamma
området, kooperativa organi-sationer organi-samt andra
sationer, medlemskap tillkan för före-vars vara gagn
ningen.

blir möjligtDet bl att anställanu ocha en person
erbjuda fön-sterputsning städningoch till självkost-
nadspris ioch även samarbete socialdistriktet.med

fördelEn med den föreningen är att de boendeannan nya
får inflytande över servicen, service ochmer resurser
blir flexibla och kan samordnas och kompletterasmer

granntjänster.med
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ambitiösa.verkligenPensionärerna är mycket deDet
på.inte dede reda Bland annat ordnaderedan vet tar

socialtjänst-nyligen där de studeradekonferens,en
hem-tjänsten.sekretesslagen ochlagen,

också roligt.själva är görtycker att det DeDe en
hjälpainsats andra och de resultatetatt ser avgenom

Både Socialförvaltningensitt och Stock-HSBengagemang.
på Reimers-holmeprojektet föredömeett vadholm somser

tillboservice äldreboende.gäller



41

Ohlsson/NärboUlf

samhällskooperativ i JämtlandByssbon ett3.5. -

liggerHögarna, och ollsta milFagerland femByarna
östersund, Östersundsi nordöstra utkantennorr om av

invånare,har totalt ärkommun. De 30 barn130 varav
år ålderspensionärer.till och är16 32upp

krisiSamhälle

År kritiskt. Enligtläget för byarna1984 var prognoser
nivå,i sjunkit tillelevantalet haskulle skolan en

indragningdär skolan aktuell. Bussen, byarnasav var
kommunikationsmedel, in.allmänna skulleenda dras

åtta tillgrusväg väg iVägen, km smal fram 88,en var
dåligt skick. befolkningenStörre delenmycket hadeav
i passivitet ingen framtidstro.och hadefastnat

i förlängningInför hotet förlora skolan ochatt även
några eldsjälaraffären, lyckades samla byborna runt

måste dåligasjälvade försöka ändratanken att de
förutsättningarna överleva.byn skulle kunna 1985om
bildades inleddes studie-ett byalag och arbetet med en
cirkel "Levande landsbygd".

projektByfester anordnades och rad genomfördesen
iordningställdesideellt, vävstuga ishoc-bl.a ochen en

keyrink. tillGamla skolan rustades utmärktupp en
Östersundssamlingslokal. bidrog tillkommun med pengar

material moralisktdel och har gett ett bra stöden
till byarna.
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kooperativInitiativ till

sysselsättninginsåg ökadochbostäderflerattByborna
få behålla servicen ochförutsättning för attenvar

stånd.tillfå utvecklingpå siktlängreför att en
ansåg intesig hakontaktades,och HSB menKommunen

i byarna.bostädermöjligheter att bygga

då själva föransvaretsig taför attbestämdeByborna
fritidsverksamhet.sysselsättning ochbostads-byggande,

organisationsform,lämpligdis-kussioner ena-Efter om
förening bästadenekonomiskatt vardes enman om

ansåg principen medlem"enlösningen, eneftersom man -
viktig.mycketröst" vara

förening startadesekSamhällskooperativet BYSSBON
stimulera,"initiera,Föreningen skall1987.sommaren

småskaligboende,driva verksamheterutveckla och som
fritids- ochutbildnings-,service samtföretagsamhet,

sysselsättning ochi skapaattsyftesocial verksamhet
Vidtillinflyttning byarna".möjliggöradärmed en

Idagmedlemskap.försig 23tecknadestarten personer
byarnashälftennäramedlemsantalet vuxna43,är av

befolkning.

småhuset ibyggas BYSS-förstabörjade detmaj 1989I
stå vin-tillklartskallfjärde husetregi. DetBONS

ytterligare byggande.förplanerasdetochtern 1990
stil.traditionell Deiritats för byarnaharHusen en

ifintinpå mycketsmälterhöjderutspridda ochligger
frånlösvirke hantverkareimiljön. byggsHusen av

så långt möjligt,ärdetmaterialet köps,ochtrakten
från i Jämtland.företag

Framtiden
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vill vidhyrs ut, den valfri tid-Husen skallmen som
"sitt" tillköpa prispunkt kunna hus det motsvararsom

föreningens kostnad för huset. Tanken bakom detta är,
inte kan räkna familjeratt med att spontantman unga

till litenskall flytta by och bygga hus för 900 000en
påinte ärkr, de helt säkra viljaatt där.stannaom

möjligheterdet att hyra sigOm och "känna för"ges
alternativetblir attraktivt.mer

ingår på småskaligsatsningI BYSSBONS turismprogram
Gårdssemester, tillgång tillmed bakstuga, väv-genom

fiske påturridningstuga, bad och islandshästar.samt

Flera nystartade företag i ibygden är akut behov av
projekterarlokaler. Därför BYSSBON ett företagarhus,

finansieringenproblem med är föreningensmen p.g.a
småmöjligheter i dagsläget påatt genomföra projektet

ekonomisktett bra sätt.

intressantasteDet allt är kanske Riksbyggenattav nu
planerat lägenheter för äldre6-8 och iungdomar Högar-

Byturismna är att utveckla. Vävstugan-en annan gren
i skolan bakstugan och islandshästarFagerlands-

roddbåtarkopplas med kanoter, påfiskeochsamman
Halasjön.

påTuristerna erbjudas gårdarna,ska bo där ochrum
stugor rustas För bygdeutvecklingen har BYSSBONupp.
fått fråntotalt kr600 000 länsstyrelsen, lantbruks-
nämnden och kommunen. delEn föreningenharav pengarna

för projektsekreterare.avsatt en

svårigheterErfarenheter och
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någrapå devivill pekasammanställning avdennaI
byutvecklings-på föreningensivi stöttproblem som

påverkarpå arbetet.dehursynpunkterocharbete ge
på förpolitisk väg arbetasVår förhoppning detär, att

förut-sättningar ochståndfå till gynnsammareatt
gör attDetutvecklingsgrupper.byråkrati förmindre

utmaningen arbetaattpå spännandevågar sig denfler
samhällsmålet Sverige skall"Helauppfyllandetför av

leva".

på sig att byggaansvaretbyutvecklingsgrupp tarNär en
mångainförorganisationenställsi sin bygd,bostäder

våren drivit1989sedanharfrågor BYSSBONproblem.och
erfarenheterregi. deMedföreningensibostadsbyggande

vinågrapå därpunkter,vi anservill pekagett,detta
viktiga, efter-ärbestämmelseri gällandeändringaratt

projekthåll liknandepå förfinns fleraintressesom
påtagligriskenenvis ärinte mycketvårt. ärOm mansom

inför föralltställsnärsjälvdör,projektet manatt
fördröjerbestämmelserochmånga "onödiga" problem som

arbetet.fördyraroch

Stadgeformuleringar

formuleringarvidviktföribland storkanskefästsDet
ändamålspara-vårt t.exfallordvändningar. I varoch

till"Föreningen harföljer:formuleradgrafen som
ekonomiska intressenfrämja medlemmarnasändamål att

driva verk-ochutvecklastimulera,initiera,attgenom
servicesmåskalig företagsamhet,såsom boende,samheter

isocial verksamhet,fritids ochutbildnings-,samt
möjliggörasysselsättning därmedoch enskapaattsyfte

Ollsta".ochFagerlandtill Högarna,inflyttning

såsom permanentstått: verksamheterhaskulleDet ...
fritidsbo-änbostäderandra"beredaellerboende...
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åt utelämnade, underför-städer medlemmarna". Det men
stådda, gjorde vi varjeför tomtköpordet permanent att

förvärvstillståndmåste enligtsöka lagen 1982:617 om
Följden blirutländska förvärv egendomfastav m.m.

påstämpelavgift handläggning-för kr ochkostnaden 425
på vid varjestid ansökan.veckor3-4

Handläggningstider
långaHandläggningstiderna i instanser.är de flesta

fårfrågande tillsigNär dettaställer regel-manman
påmässigt arbetsanhopningbeskedet, att det beror och

personalinskränkningar.personalbrist detKanp.g.a
påsamhällsekonomisk vinst att dra personalnervara en

byggprojekt blirföljden mängd försenademed att ochen
många tjänstemannalöner försvinnerfördyrade detHur

påinte i väntan beslut för allasammantaget, skallsom
bygga

förståttblir, vi vin-det rätt, deBankerna storaom
inte avsiktenväldet kan med personal-narna, varamen

långSpeciellt handläggningstideninskränkningarna har
lån. vårtvarit statligaför beslut fall detI togom

månader få preliminäradetsammanlagt att och det6ca
Ärendena påslutliga handläggs förstbeslutet. kommunen

förstår,i vilänsbostadsnämnden. Vad äroch sedan det
två gånger. Ärberäkningari sätt görsstort samma som

instansnödvändigt, räckaeller kan det meddet en

Stödområden

stödområdesindelningPrincipen till vissaför leder att
områden missgynnade.blir iklart bor ytterkan-De som

Östersunds dåliga,likakommun sämre,har ellerterna av
förutsättningar i exempelvisän före-tagare Strömsund.

i möjligheter tillStrömsunddetta har klartTrots man
fördelaktigare företagarstöd.
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gårtill Strömsunds utanförGränsen kommun strax Kvar-
stödområdesindelningtill faststäl-förslagetOm nyna.

stödområdena. Orättvisanutanförheltls, hamnar byarna
Länsstyrelsen,förut. attblir större än Byarna anser

förhållanden,verkliga skall görakänner länetssom
områdesindelning.

Bilskatt

Östersundi Jämtlands län har ned-kommuner utomAlla
ÖstersundlångVi tillbil-skatt. resväghar ochsatt

dåliga våramänniskorna itrafikerarvi Vägarsamma som
nedsättning bilskatten.i vilka hargrannbyar norr, av

några principensig interör storaDet pengar, menom
Häggenås församling avgifterbordekänns fel. ha samma

Strömsund.gäller försom

Avstyckning

tillgångPå tillfinns tomtmark ochlandsbygden det god
potatis-för plats för ochkan göras stora atttomter ge

för den boende känsla rymdgrönsaksland och att en avge
tankegångar på år.frihet. Liknande hörtsharoch senare

frågande inför vi,Vi ställer därför det faktum attoss
råkade överstiga viförkvm attnär tomtarealen 5 000

få avgränsning grannfastigheten,naturligville moten
påavgift vidtvingades krbetala extra 2 865 av-en

styckningen goda tankenSFS 497. Den1988:1 om gene-
rimmar illa bestämmelsenmed "straff-rösa tomter om

juöverstigandeavgift" ärför kvm. Dettatomter 5 000
måttlig påändå förlandsbygden. Gränsentomtstorleken

höjas tilltilläggsavgift kvm.borde kunna 00010
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avgifterfastighet, räntorochTvp av

består småhusvåra bebyggelsen uteslutandebyarI av
område. ansågutspridda inom Därför viett stort det

olämpligt konventionellamycket att bygga hyreshusvara
småhusVi villei klungor. byggalängor eller enstaka

iinsprängda in ibebyggelsen. skulle smältaHusen
tillmiljön byggnadstradi-ti0-lokalaoch denanpassas

tillönskan ställde problem, när denDennanen. garan-
på bostadslånräntan fastställas.terade skulle

vihusen skulle hyras räknadeEftersom ut, dem som
Plötsligt fick vi uppgifthyreshus. att husen skulleom,

småhus enligtoch beskattasbetraktas schablonmeto-som
påskulle medföra räntaden. Det garanterad 4,9%en

året, på konven-tionelltförsta %mot beskattade2,45
fåfastigheter, förödandeoch konsekvenser för fören-

Möjligheteningen. minskahyra husenatt ut skulle
Då måstedrastiskt höga hyror. byborna regelp.g.a som

till behöver hyressättningarbetet, moderatresa man en
långa pendlingsavstånd.tillmotviktsom

frånintyg Taxeringsenheten,Tack ett att husenvare
enligt iparagrafen kommunalskattelagen24 kan beskat-

enligt konventionelladen föreningentas s.k metoden, om
årsskiftet påräknavid minsthar hus, kan vitre den

förstår vårtvilägre räntan. vad är sätt byggaatt
småhus såinteför uthyrning vanlig, varför blidet kan
tolkningsfrågor råkadeliknande videm för.ut Kan

frånanvisningarna till LänsbostadsnämndenBoverket
fråganklargöra hur skall behandla Vi har upplevtman

vårtbedömningen byggprojektoklaraden mycketav som
och frustrerande.oroande
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NärboOhlsson/Ulf

ekologiskt i Karl-kooperativt boendeTuggelite3.6 -
stad

lägen-sammanlagtmed 16stod fem hushösten 1984Under
inflytt-färdiga förgemensamhetshusettsamtheter

invånare.sinafördörrarnaTuggelite öppnadening.
målflerårigt planeringsarbete ochmedettefterDetta

resurssnåltmiljövänligt,visioner ettom
människor emellan,bostadsområde kontaktergodamed

ochsmå. 33-90 har 28decemberIdag vuxnastora som
Tuggelite.isina hembarn

ifrån närhetenKarlstads centrumliggerTuggelite km5
drygtKarlstad bor det 75.-flerfamiljshus. Iandraav

invånare.000

drivkraftinspiration ochidé växer framEn -

hadeflPalmstierna, Rolf EdbergRachel Carlson, Hans m
under

exploateringpå risker medvisat avsextiotalet en
miljön.tillråvaror inte hänsyntogenergi och som

leddefrån bostadsbyggandesextiotaletsErfarenheter
till att

redovisaåt några attRådet forskareNordiska uppdrog
ett

självförsörjande samhälle,på etthurteoretiskt exempel
med

avfallshantering,produktion ochodling,bostäder,
Idéernakunna fungera.skulleetcuppvärmning, skola

iblpresenterades a
våren "DenForskning Framsteg 1974ochtidskriften som

byn".välbalanserade
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i in-Göteborgtvärvetenskap deförCentrum var en av
tankegångar.sig i artikelnsstitutioner engageradesom

ibörjade motsvarande bebyggelseplanera KarlstadsDe en
Välsviken. förening Välsvikenföreningen-kommun En --

studieverksamheti regibildades bedrevs.bredvars en

vid Centrum för tvär-allt arbete lagtsTrots nersom
Välsvikensföreningen vidoch beslötsvetenskap, HSB,

årsskiftet projektet skulle läggas1979-80 att Dener.
någoninte finna framkomligolika intressenterna kunde

realisera idéedrna.väg att

i Harrisburg följandekärnkraftsolyckan ochEfter folk-
frågor livskvalitet,omröstning energi ochblev1980, om

i Viljanän samhällsdebatten.naturresurser aktuellamer
hitta alterativa lösningar omfattades ett stortatt av

människor.antala
frånVälsvikenföreningen människorTill kom andranu

påialternativrörelser. Karlstad ett nyttArbetet
bostadsområde inblandningstörreutantog fart avny

enskilda människorsinstitutioner forskare.och Ur
projektetväxteoch kunskapererfarenhetergemensamma

Tuggelite fram.

Energisnålt hur-

Många på Tuggelite aktiva ibor Folkkam-av som vaross
panjen folkomröstningeninförkärnkraftmot Att1980.
så långt energiförbrukningenmöjligt minimerasom upp-

mål. uppvärmningenlevdes grundläggandeett Attsom
beståinte elvärme,skulle varken vatten-buren ellerav

således tvåviktigt Vidirektverkande för hadevar oss.
tillproblemställningar hänsyn vad gälleratt ta ener-

gin;
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sååtsig liteförbrukahur bära för att som-
möjligt

vi väljauppvärmningsformvilken skulle-

"Besgaringsknep"

ivälisolerade, väggar-tätaär och 38extremtHusen cm
på liggerhuskropparnataket. Runtoch 65 encmna

isoleringtjock för att kylan ska"krage" med 8 cm
från finnshusen. Dessutomhindras "krypa under"att

överisoleringsskivor betongplat-ochunder 48 cmcm
tan.

är vändafönsterytornahuvuddelen motattGenom av
norrsidorna förseddaär med "gluggar"söder och endast

solstrålarna till respektivede värmandetas vara,
undviks.onödig avkylning

såAvstånden anpassadeär att syd-mellan huskropparna
inte skuggaroch varandra.fasaderna solen,exponeras av

Samtidigt är
taksprången inte bli förtilltagna det skaväl för att

sommartid.varmt

är betongväggar, och takdel golvstorEn av somav
överskottsvärmeden lagrarden goda egenskapen atthar

från förutsättningtill för dettaatt skanatt.dag En
cirkulerar. fläkt-Det sker ettär att luftenske genom

undanröja mögel-fukt- ochdessutom skallsomsystem
värme" medmaterialet "andas denproblem. Det tunga

effektivareviomgivande tarluften och gör att vara
på vi människor,"gratisenergi" matlag-denäven som

ning, lampor avger.mm

viain antingen växthus ellerFriskluften etttas genom
påvindfång norrsidan. Växthusen har dubblafarstuett
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tidiguppgifter. Dels de gurkor, tomater, salladger oss
effektivt friskluften.värmeroch druvor, dels de upp

dåi soliga vinterdagarmärks undersynnerhetDet senare
påligga minusgrader iuteluften kan 10-20 medan luften

når Vindfångettillväxthuset grader plus.25 harupp
till uppgift hindra in iatt luft lägenhetenatt rusa

gårvi in.när ut och

Nattetid vifäller de värmereflekterande persien-ner
undvika minskaför att kallras och värmeförlus-nerna

besparingsknepen,förnstren. Med härterna de ochgenom
några små vårtfinesser, vi minskaandra har lyckats

tillförd energi jämförtbehov medav
radikalt.nyproducerade hus storlekav samma

Upgvärmningssystem

Vår två årenhuvudkälla förstade pelletspanna.var en
är biobränslePellets ett hoppressat torkat bark,av

eller ved. första vitorv brännarenDen använde oss av
pådriftsosäkerhet.för hög Utvecklingenhade fastbräns-

leanläggningar gåtti lång-storlek harsom passar oss
lågatill föjd oljepriset. årsamt det Sedan ettav

tillbaka vi i projektdeltar ett med typ avpel-en ny
hålla måttet.letsbrännare. Den ut att Ett fast-ser

alltidbränslesystem kräver arbete än olja och el.mer
Daglig tillsyn nödvändig.är Vid driftstörningar an-

vi olja, intevänder när tillräckligsolen energiger
solfångare å installeradesde i120 m2genom som augus-

ti 1988.

Mulltoa

På Tuggelite vihar valt sätta inatt imulltoaletter
Samhälletlägenheterna. lägger stora förner resurser

på mänskligaatt ta restrodukter. ärDet tveksamtvara
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urin vi använ-skit skaochspolaär för attdet somom
vi även skal-vårt slängermulltoanvatten. Ida ner

årtvå tilli fyra efter-lagringEfteroch matrester.
använda detmaterialet, för att sedanvikomposterar

nöjdainteVi är heltträd.näring till ochbuskarsom
tidvisförmultning ochvåra Bristandemulltoör.med

Även vidareut-här behövsinte acceptabelt.ärflugor
veckling.

från vilketfritt toalettprodukterVårt äravloppsvatten
återanvända sedan det passeratvattnet,vigör kanatt

i utanför växthuset.tvåkammarbrunn, tillväxter ochen

Integritet gemenskapoch

privat sfär,Även på Tuggelite habehov attvi har en
lägen-krypin.privata sextonvårt familjära, Deeget

tvåiärheterna
envåningslägenheterna harmindre,storlekar. enDe

bestårpå lägenheter,tolvHuvuddelen,bostadsyta 96 m2.
på Varje harlägenhetavtvåvåningslägenheter 120 m2.

och ettvardagsrumbadrum,toalett,sitt kök,eget
i lä-brukligt är modernavarierade antal Somsovrum.

hushållVarjeelspis.vi ochkyl, frysgenheter har
odlingslott.kallförråd, mindreochuteplatshar en

sektornDen gemensamma

uppnå något kallas byge-kunnaskulleVi sökthar som
meningen alla skaiTuggelite, den attmedmenskap

Varje bostads-intetill varandra,känna anonyma.vara
på i mark-i gemenskapshetshuset 324 m2,andelrätt har

snickar-jordkällarna,i fyradelekplatser,ochytor
snöredskapskottkärror,gräsklippare,verkstad, mm.
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dagtid tillär uthyrt kommunenunderGemensamhetshuset
utnyttjaviSjälva det underdaghemsverksamhet. kanför

samlingsrum sväljerhelger. Utöver ettkvällar och som
köksutrustning,finns tvättstugatill 50 personerupp

tvåfotolab, vävstolar,vedeldad bastu,torkrum,amed
musikanläggning.pingisbord, enkel Det är fr-ochTV en

vissa tillsammans;tillskäl ha sakeramförallt atttre
blir billigare fördet ochdet varresurser, en,spar

socialatillfällen till kontakter. Husetdet an-ger
aktiviteter;skilda gymnastiktill förradvänds en

såväl privata fester ochochbarn som gemensammavuxna,
bordtennis, fiolkurser och dragspelskurser etc.möten,

blir vigemensamhetshuset vad gör detkort sagtJa,
till.

Områdets skötsel

så långt områdetsmöjligtär klaraVi söker detatt
Någonpå vi inte.anställd har Dethand.skötsel egen

snöröjning,gräsytor, byte lam-arbetet medlöpande av
veckovisstädningviss alterneras mellan femmmpor,

fikaföräven attarbetslag. harDessa serverasansvar
påmånadsmöten,föreningens lagas arbetsda-vid att mat

på Varjetänds fredagarna. arbets-samt att bastungar
ansvarsområde; för pannrummet,har dessutom ettlag

tvättstugan etc.

områdetsPå viutför för skötselarbetsdagar arbeten
mål-ningsarbeten, bygge lekplats,typ gemensammaav

jastorstädningar, alltrabatter, staket-byggen, som
ifråga hålla VidTuggeliteför fräscht.komma attkan

gjort i föreningenutvärderingar vi har detde som
viktigt är.den här arbetsgemen-skapenhurbetonats
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demokratiBeslut,

på våra månadsvisi stormötesformbeslut tasflestaDe
Området inteåterkommande änär störrehusmöten. att

beslutsordning Ordförande och sek-kan fungera.denna
veckans arbets-attför mötet alternerasreterare genom

sig.inom äger rätt taAlla att dedessalag utser upp
påfrågor ärendetvill. är bara att antecknahan/hon Det

föreningens anslagstavla.

ingenviktigt kännaoerhört att skallVi detser som
inte förfinns för allt skarpasig utrymmeöverkörd. Det

förutsättningi inre ärkonflikter angelägenheter. En
gångpåVälinformerade vad är och vadalla äratt somom

påstående dagordningen finnspunktbeslutas. Somsom
intepersonligen informerar ärdendärför somvem som

bostadsrättsföreningar föreskrivernärvarande. Lagen om
Vår intefattarfinnas styrelse. styrelsedet skaatt en

på följandemånga redovisas hus-skalloch dessabeslut
möte.

Informella kontakter

inteTuggelitebor emellan ärflesta kontakterDe or-
orimlighetföreningens ärganiserade inom Detram. en

umgås Läggning, intresse ochlika med alla.mycketatt
områdetilivssituation, lägenheten ärävenmen var

Tvåumgås ivilka med. dagarmestplacerad styr man
småbarn äterär med ochträffas de hemmaveckan som

familjer ikvälltillsammans. har matlagAndralunch en
organiseras,inköp grön-honung,veckan. Gemensamma av

från alternativa i närheten,odlareoch rotfruktersaker
från Nicaragua.kaffe och bananer
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idéförverkliga förutsättningar och problemAtt en -

några måstefinns viktiga förutsättningarDet som vara
gåför projektuppfyllda att det skall att genomföra

Tuggelite.motsvarande

på håll.förutsättning är näragod kunskap gällerEn Det
såväl teknisk kompetens kunskap hur byggbranschensom om

juridik, finansierings-tillhörandemed och ansvarsreg-
På ingen idéellt,marknaden vilketler fungerar. arbetar

påställer höga krav hur dessa kontakter sker.

förutsättning är ett gott ekonominEn annan grepp om
finansieringsformer projektet.och under hela Speciellt

viktigt projektets inledning.är detta under För att
projektet genomföras vissaska kunna krävs lösning-att

önskemål måste stå förmåntillbaka till förar, mm
annat.

förutsättningYtterligare är iatt redan etten man
preciserattidigt speciellaskede har de villkoren i

så ingårprojektet i översiktligaatt dessa redan den
planeringen.fysiska

Finansiering

svår för genomgörandet är finansieringenEn hurpassage
planerings- projekttidenunder och Viskall ske. löste

hushållvarjedet att satsade totaltgenom egna pengar,
hushåll, påkronor25.000 uppdelat ett antal etap-per

hushållVarje möjlighethade varjeföreatt etappper.
projektetsig ellerdra ur

"sälja" sin del.
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bostadslåning tillräck-inte istatlig tarförReglerna
driftskostnader-utsträckning tillhänsyn attligt stor

helaunderna
vissa merin-livslängd sänkas, tackkanbyggnadens vare

avstån-medföruppförandet. Detta attvesteringar under
belåningen blirfaktiska ochkostnadenmellan dendet

låga drifts-för ochbostäderutformaför stort. Att
imåste sigpremierasunderhållskostnader och avspegla

bottenlånen.

fråntill skillnad vadär, attYtterligare hämskoen
områdetlånen, värderingenstatliga skergäller de av

bottenlånen projektetinte färrän ärförunderlagsom
belå-ickeblirfinns ettRisk för att detfärdigbyggt.

lånen.bottenlånen statligaoch deningsbart mellangap

Erfarenheter

Tuggelite skallvi fungerasist attTill hoppas som
våraFörhoppningsvis skall erfaren-inspirationskälla.

istegmindre kunna ettgoda,godaheter, varasom
social samhörighet,boende, medettutvecklandet av

låg resursanvä-energi- ochochaktivt förvaltarskap
ndning.
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Karin Carpentier/Koopi

hemtjänsten projekt3.7. och kringKonsum --ett när-
butikens ibetydelse för äldreomsorgen Stockholm

SocialförvaltningenStockholm iKonsum och Stockholms
projektkommun arbetar med ett de kallar "Närbuti-som

kens betydelse för bl äldreomsorgen samt former föra
utvecklaatt den".

Projektets syfte

Projektet till främstsyftar att Konsum Stockholm och
tillsammansStockholms kommun med andra huvudmän t ex

post, iapotek och bank olika socialdistriktett par
försöka finna samord-ningslösningarska för närservicen.

såPå fåsätt skulle ekonomiskaden kunna förutsätt-
ningar tillfredsställandeatt fungera för främst äldre

invånare.handikappadeoch även för andramen

Idén är närbutikensundersöka möjligheteratt ekono--
miskt, organisatoriskt fysisktoch sinatt utöka egen-
verksamhet exempelvismed caférörelse, färdiglagad mat,
katalogförsäljning, enklare postärenden, förmedling av
apoteksvaror Butikens möjligheteretc. att sköta hela

hemtjänstenseller delar arbete Varuförsörjning-medav
ocksåska undersökas.en

Förberedelser

socialdistrikt,ettI är intresserade ettpar som av
samarbete, gjorts småhar det kartläggning kon-en av

riskerarsumbutiker läggas inteatt det skersom ner om
väsentlig ökning deras försäljningsunderlag.en av
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pådå butikernareda hadegällde bl att taDet a om en
aktivitettill för utöverräckerlokalyta varu-ensom

direktledig ilokalförsäljning hareller an-ensom
ärtillslutning nuvarande. Detden

lättillgängligockså även förbutikenviktigt äratt
handi-kappade.

många blirkriterium är berördaär detannatEtt somom
också områdetviktigtär attbutiken läggs Detner.om

innebäräldre boende, att hem-antalstorthar ett som
tjänsten kan vara

Projektgruppen harintresserad ett samarbete. nuav
sådana butiker.hittat antalett

pågår närvarande provför-förStockholmKonsumInom en
färdig idé är skulle kunnasäljning mat. attEn manav

tillsälja färdig mat
i butikenvilken äta ellerpensionärer, de skulle kunna

hemtjänsten.ordnasi när-belägen lokal avsomen

möjligaYtterligare samarbetspartners

projekt-få ytterligare ekonomiskt underlag skaFör att
förcentralt att ta redamedkontakt postentagruppen

områden intresseradepå vilka etti de skulle vara av
samarbete.

också finns intresse förundersöka detskaGruppen om
sådant har fun-med Apoteksbolaget. Ettsamar-beteett

Ältainits ocht ex
hämta.finns erfarenhetdet attdär
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NÅGRA4. INTERNATIONELLA ERFARENHETER

Kooperativ anknytning i anslutning tillnära boendeom-
råden inget unikt åt-för Sverige. finnsär Tvärtom i

frånskilliga vilkaländer erfarenheter vi har mycket
några sådanakapitellära. viatt dettaI presenterar

från iländer olikaexempel tre Världsdelar.tre

frånNärmaste exemplet Köpenhamn ikommer därDanmark,
bostads-området Tingbjerg utvecklat verksamheten som
många kooperatörersvenska besökt för intryckatt hämta

ifrån. På avståndidéer betydligtoch större vihar
varifrånArgentina,ochJapan

de andra exemplen är hämtade.

Mann/KoopiCurt-Olof

Tingbjerg i Köpenhamn4.1.

Storköpenhamn Socialt BoligbyggerisInom samordnar
iUngdomsklubbar SBBU verksamheten ett 30-tal bostads-

områden. Totalt berörs lägenheter. Tingbjerg15 000ca
bostadsområdetär det största dessa.av

Området två årenibyggdes etapper under 1955-1958 och
finns i Tingbjerg1955-1971. Totalt lägenheter2.300

åldrarnaoch boende.7.000 dessa är iAv barn2.500ca
år.O-18

upplåts tvåLägenheterna med hyresrätt allmännyttigaav
bostads-företag. Föreningendessa socialthar Boli-Av
byggeri den största iFSB delen. allaSom andra all-



60

bostadsområden i lägenheternamännyttiga Danmark är
förbehållna låginkomsttagare med barn.

Förutsättningar

Finansieringen verksamhet dels kom-SBBU:s svararav
iskjuter tillför. bl.a medeloch dels staten Demunen

varit iutsträckning verksamheten skullesom omsamma
självaregi. boende förDärutöver dekommunal svarar
frånavsättningfinansiering,viss hyrandels genom

medlemsavgiftersocial förtill delsfond och genomen
olika klubbverksamheterna.de

områden Föreningenliksom i där förTingbjerg, andraI
överlåtitBoligbyggeri finns,Socialt kommunenhar

fritidsverksam-sociala ochför den kultur-ansvaret
tillheten FSB.

medelinkomstenTingbjerg högre ochär arbetslöshetenI
bostadsområden ii Köpenhamn.andralägre än de flesta

område många typiskti ärTingbjerg avseendenär som
från tid, samtidigt ly-denna ettför bebyggelse men

några "dåliga"på inte finnsexempel att detsande
frågaförutsättningar. är vadIstället det en ommer

förutsättningar har.gör med de manman

människosynPositiv verksamhetengenomsyrar

områdendå frånTingbjerg haftskiljer andraVad som
förutsättningarliknande

förknippassociala medproblem oftaför deIstället som
områden vandaliseringbrottslighet,finner attdessa man

betydligt mindre iförekommandedrog-missbruk äroch
bostadsområden ii Köpen-Tingbjerg än fler-talet andra
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bildarhamn. Här genera-tionensandra familjbarn och
området.isöker bostad

Tingbjerg har praktiskI idéutvecklat hurman en om
bostadsområdeett "nytt" tillskall utvecklas hem-en

människorbygd för de pådär.bor Idén byggersom en
positiv människosyn stimulerar ochsom engagemang an-

och till bostads-områdetssyftar att utvecklasvar, som
sociala liv.

ionärernaPens som resurs

två viktigaste pensionärernaDe är och bar-grupperna
Pensio-närerna tid livserfarenhet.har och harnen. De

tid att det omkringhänder tiddem och att pratase som
ocksåmed dem de möter. är traditionerbärareDe ochav

många viktiga yrkesroller finns idet behov ettsom av
bostadsområde.

Tingbjerg säger "ni frånI pensioneradeär baraman
frånjobbet, inte livet, vi behöver här". Detta atter

känna barn i sin tilloch ungdomar naturligaleder tur
relationer ocksåskapar trygghet, för äldre.desom

iBarnen centrum

mångafinns bostadsområden.Det ibarn "nya" Ting-I
bjerg har rättde känna iatt att de deltar menings-en

sysselsättningfull inteför sinanvändaatt överlopps-
påenergi sätt.annat har hittabehov sinDe attav

roll kännaoch att de behövs. vill uppgiftDe ha en som
självkänsla.och visatNär sigdet att deger ansvar

uppgiftklarar självförtroendedet ökat ochav en ger
uppnå mål.skapar lust ytterligaratt
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går också föräldrarna.barnen det att IGenom engagera
Tinqbjerg rätt drömma, ochbarn har att attbetonas att

till förverk-att de kanär de attdet ansvar sevuxnas
Får möjlighetenintesina ärliga drömmar. de den det

från pipaverkligheten med haschlättare att fly ochen
dagdrömma.
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i4.2. HAN-grupper Japan

påSatsningen lokalsamhället viktigasteär deen av
årensbakomfaktorerna de senaste 15 konsumentkoopera-

tiva uppsving i bestårHemligheten iJapan. den konse-
påsatsningenkventa uppbyggnad av

s.k. HAN-grupper.

konsumentkooperationens miljonerAv medlemmar12 ärca
miljoner inärmare 3,5 med de nära 470 000 HAN-grupper-

årensutgör igrundstenenDessa de senaste utveck-na.
ling inom japanskaden konsumentkooperationen. Förr

vi i Sverige inköpsringar,talade täckerdetom men
innebördeninte i japanskahela dess motsvarighet. HAN-

är sammanslutning minst familjerfemgruppen en av som
fråntillsammans handlar kooperativaden föreningen.

Viktig social bostadsområdetiroll

är ett världensJapan tätbefolkade indu-mest ochav
strialiserade länder. distribuerasdetta landI varor

dessa direktfortfarandesystem tillhem kvarte-genom
tillhandahållerNormalt föreningenret. 500-600 varor-

livsmedel djupfrystmest torra och direktdistri-för-
bution. Familjerna ifyller beställningssedel ochen

in tillsänder föreningensden distributionscentral.
Veckan efter anländer lastbil till bostads-varorna per
området. åtFamiljerna hjälps fördelaatt närvarorna
de anländer. beställning lämnas inEn för nästany
vecka o.s.v.

består intedockHAN-gruppen inköpsverksam-endast av
ocksåhet. spelar viktigGrupperna social roll fören
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ikonsumentföreningarna. äri Det HAN-grup-medlemmarna
och provlagaför testa maten. Detträffas attpen man

sitt inflytande överutövarär HAN-gruppen mangenom
på,konsumentföreningen detska satsa ochvilka varor

studiecirklari med ochkontaktkommerdenär mangenom
aktiviteter.andra

effektivitetenteknik ökadeNy

distribueraskonsumentkooperationensjapanskaDen varor
på inteärsätt. ettdetta Dettill procentidag 30ca

någon glesbygd medglesbygdenförenbartsystem svens-
imått inte ärJapan, utantalamätt kanka omman

miljonstäder.i andraKobe ochlika Tokyo,utbyggt

oskäligareaktion motväxte framHAN-systemet som en
alltså fråganFrån början det attrispriser. omvar

få billigt risbra ochmellanhänderna ocheliminera
fråndirekt producenterna.

distribu-datoriseratvuxit tillut ettIdag har detta
hanteringen är myckethäräven dentionssystem. Men om

ibilligare äninteeffektiv ärrationell och varorna
distributions-dyrbartär detta ettbutiken. alltTrots

jämförtekonomisk medlönsamhetlägreharsystem, som
bättrebutiksförsäljningen. Grundtanken att ettvara-

är dock densamma.privathandelnalternativ än -

motstånd från grivathandlareStort

ocksåtillkomst ärbakom HAN-gruppernasorsakernaEn av
svårigheter föreningarna mött när gällerdetde stora

Konsumentföreningarnabutiker. haretablering nyaav
brist-fåsvårt vilket är den storaköpa mark,attofta
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i motståndprivata handlarnasJapan. De in-ochvaran
både påflytande är riksplanet.stort lokalt och

inteupphörHAN-grupperna dock även konsumentföre-om
ningen området.butikbygger i såTvärtom är det atten

måste finnas mångadet först tillräckligt iHAN-grupper
området innan det över huvud taget bedöms möjligtsom

butik.att starta När sedan denna har öppnaten fort-
familjernasätter iatt träffas butiksgrupper ak-som

itivt deltar besluten butikens verksamhet.om

Ãterbäringen påför liggaHAN-grupp kanen 2 procent
månad.och betalas fjärdeofta ut För medlemmarvar som

i butikernahandlar lämnas omkring återbä-iprocent1
ring uppvisande kvitto.mot av

finnsDet slags omvänd köptrohet inomett japanskaden
konsumentkooperationen. måsteoch medI att man vara

fåmedlem för iatt handla konsumentförenings butiken
blir naturligtdet att viktigHAN-grupperna spelar en
roll även butikerna.för

Kvinnorna dominerar

kvinnorHemarbetande dominerar verksamheten. En av
frågorna inför framtiden är fåkommer attom grupperna
problem när allt kvinnor påfler söker sig ut arbets-

farhågorna mångamarknaden. Trots tror bedömare att
HAN-grupperna kommer viktigatt spela och betydandeen

även i framtiden.roll Kanske kommer äldrede läm-som
arbetsmarknaden till vissatt del att över kvin-tanar

insatser.nornas

Tjänstesektorn växer
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står inför förändringar.japanska samhälletDet nu nya
håller påtjänstesektor växat.ex attstörrealltEn

i samhälletmöta behovdeför attfram. Detta nya som
Givetvisgeneration har.kraftigt växande äldrebl.a en

påverka konsumentkooperationensävendetta attkommer
roll.

pågår att analysera och draarbete medettJust nu
ikooperationenskring roll den fort-olika slut-satser

traditionellasamhällsutveck-lingen. rollenDensatta
minska. Tonviktenvarudistributör bedöms komma attsom

tjänste-områdetpåinriktas och detallt attkommer mer
livsmiljömänniskorsihop och begreppethör medsom

livskvalité.

frånpå Yokohama. stadenkan hämtas Iexempel dettaEtt
på olikafördeladefinns 13HAN-grupper45.000ca.

påNågra är koncentreradedistrikt. HAN-gruppernaav
sjukvård. iharförebyggande hälso- och Demedarbete

sjuk-hus.kooperativt drivnatill Isin länkartur en
disku-sådan hälsokontroller,görHAN-grupp man egna

hälsofrågor opini-bedriver lokaltsamtmat- ochterar
onsarbete.

resultatet fåär att lyckatsEtt nermanav gruppens
på två år. hälsokon-Regelbundnasaltintaget 50%med

fått fråninstrumentgenomförs medtroller manegna som
inprotokollsblock för ochsjukhuset. ettI var en

på så följa sin hälso-ut-sättresultat och kan egen
får utbildningGivetvis hurveckling. om man an-man

Tillinstrument. för-avläser HAN-gruppensvänder och
från sjukhuset ställerfinns läkareävenfogande somen

arbete.1rådgivning istödochmed gruppenupp

1 utifrån artiklarsammanställldärKällor: Texten av
Kaj Embrén.
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ArgentinaiHerreraCampo4.3.

iSamhällskooperativet nordvästra Argen-Campo Herrera
tillbildades Bakgrunden starten koopera-tina 1967. av

följdenarbetslöshet blevtivet den stora som avvar
i trakten stängdes.flertal sockerbruk Ytter-ettatt

sociala vill-drivkraft förbättra deattligare varen
imänniskorna samhället levde under. Koopera-kor som

statlig institutionstödmedtivet kunde startas av en
provinsbanken.och

arbetskooperativKooperativet karaktärenhar ett medav
på området.ivilka fältenarbetar Undermedlemmar,135

ytterligareskördetid anställer 350man ca personer.
från kooperativetuppgiftEnligt hösten omfattar1987

ijord. Totalt bor koopera-hektar 1.4002.000 personer
tivet.

hushåll fårkooperativet, varje dis-ochägsMarken av
jordlott sin odling.mindre för Huvudsak-egenenponera

också majscitrusfrukter,socker-rör,ligen odlas men
skog.och

hönsgårdodlingen kooperativetsidanvid har storom en
produktion kycklingar, grisupp-med stor samtav egen

födning. Vidare finns textilverkstad framfören som
kvinnorna, husbyggnationsysselsätter föroch harallt

tillverkning tegel.avman egen

påtagligtvillkoren människornasociala för harDe
åren.för-bättras bostäder har byggts.kunnat Nyagenom

idag undervis-ävenutveck-lats, ochskolan har rymmer
gymnasienivå. Någrapå kooperativetsning ungdomarav

universitetet ividläser Tucuman.
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Kooperativet människornasför social-behovsvarar av
vård hälsovård.och har dessutom affärMan ochen egen

klubblokal. Medlemmarna äger emeller-en egen gemensam
tid själva sina jordlotten kringbostäder ochegna
dessa.

i kooperativet aktiva iärMedlemmarna mycket verksam-
månad hålls vilkamedlemsmöte,heten. brukarVar-annan

hemligaväl-besökta.mycket har ochMan slutna valvara
förtroendevalda. Kooperativetstyrelse och andra ärav

politiskt religiöstoch obundet.
bådefunktionernaviss rotation förekommer, vadEn av

arbetsuppgifter i produktionen i olikagäller och led-
ningsuppgifter.

ekonomiKooperativets varit krishar stark, trots en
årensockerproduktionendrabbade under 1983-85. Mansom

sockerfabrik,har samarbetat med höstenhadeen men
förhoppningar kunna anlägg-att bygga1987 om en egen

sockerframställning.ning för

tillgång tillmed fullt modern kontors-Fem personer,
i administrationen.utrustning, är sysselsatta Koopera-

både i kooperativa federation itivet medlem denär
organiserar arbets-kooperativ iArgentina denochsom

j0rdbrukssektorn.2inomfederation verkarsom

2 från Kooperativa studiegruppensKälla: Reserapport
Brasilien,i Argentina höstenoch 1987.resa
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ERFARENHETER5. SAHLADE OCH FRAMTIDA BEHOV

vår kartläggning vihar kunnat ett brettI spektrumse
kooperativa verksamheter boendeanknytning.medav nya

inomFlera dessa utvecklas de bostadskooperativaav
organisationerna Riksbyggen, iochHSB bl.a. form av

områdeskooperativservice- åteller ägnar sig flerasom
verksamhet.typer av

påVi vidare kooperativhar sett exempel utvecklatssom
på initiativ. Tillandra hör exempelvisdessagruppers
hantverkskooperativ bildas för stödjaatt det lo-som

hantverks-traditionenkala hantverket och samt lokala
konsumentkooperativ invånarnadär medlemmarna utgörs av

bostadsområde.i viss Vidareellerby har vi setten
på samhälls- bykooperativ.flera exempel och

någrakapitel videtta försöker sammanfatta viktigaI
frånerfaren-heter arbetet kooperativamed att utveckla

boendeanknytning.verksamheter med

Boendeområdets kooperativa möjligheter5.1.

fråga boendeområdethuruvidagrundläggande är i sigEn
utgångspunktutgöra kooperativakan bra för aktivi-en

Traditionellt vi juteter. brukar dela grundernaupp
kooperativ organisering i antingenför konsumtion eller

område,produktion. geogra-fisktAtt betrakta ett boen-
deområdet, någotinnebärmotsvarande grund ettsom en

perspektiv.annorlunda

då i sigfall ide boendet kooperativI sker form,
bostads-rättsföreningar inom Riksbyggen,t.ex. ochHSB

organi-seringenär förgrunden konsumtion. viDock har
påflera exempelsett att angelägenhetergemen-samma
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område bådemänniskor i visstförenar ett rörakansom
konsumtion produktion.och och verksamhet kanEn samma

både service arbetstillfällenmöta behov ochrent avav
på ort.en

kooperativasärskiltHittills gällthar detta verksam-
möjligheterVi tilli glesbygd. goda mot-heter ser en

ocksåutvecklingfunktions-integrerad i stor-svarande
bostadsområden, där allt samhälletsstädernas mera av

iservicekooperativiserade komma skekan att anknyt-
Därigenomtill bostadsrätts-för-ning kan tboendet. ex

områdeskooperativ bådeeningar komma ökadoch att ge
arbetstillfällenservice konsumtion produktion.och

drivkrafterBehov och5.1.1

två tillVi olika förbehov grund boen-kan typerse av
deområdes-anknutna kooperativa verksamheter:

i sigFör det första behovet att verksamhetav en0
anknytning servicefinns i till främstnära bostaden,

ocksåvi in olikaHär kan räkna formeroch omsorg. av
till särskildamed behovboende gruppersom anpassas

allergikersärskiltintressen, boende för ochoch t.ex.
iboende s.k. ekobyar. dessa fall handlaräldre samt I

produktionkonsumtion, inslagdärfrämstdet men avom
grannhjälp berikaförekomma och därmedkant.ex.

verksamheten.

förFör andra verksamheten behövsdet att om-o
rådets utveckling överlevnad,eller och t.ex.ortens

kooperativby-kooperativ församhälls- och samt att
påfrämja turism dessa fall har verksamhetenorten. I

direktänäven för andra de drar nyttabetydelse som av
överofta handlar att huvud tagetden, eftersom det om

främstfall handlar detbo kvar. dessakunna I om pro-
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med-lokala konsumenterduktion, med allaofta sommen
ägare.lemmar och

två skilda drivkrafterurskilja bakomvidareVi kan
anknytning tillkooperativa iformerinförandet av

boendet:
organisera verksamheteratthandlarDen omena0

någotinnehåll, antingen nyttstartaekonomisktmed
befintlig verksamhet.utvecklaeller en

viljadrivkraften förändraär attandraDen en0
område,i förbättra män-livet ellersociala ettdet

i olikalivskvalitet avseenden.niskors

i olikaförenas de verksamheterna,Drivkrafterna ofta
går i olika utsträckningfinnalikväl stor hosattmen

sittmänniskor för behovolika aktörer. För de egetsom
driver kooperativ förstatorde denbildar och vara

före-språkar koopera-beslutsfattareFörstarkast. som
lösningar räkning förefaller andrativa för denandras

viktigaste.drivkraften denvara

erhållitprojekt ekono-verksamheter, bl.a. deFlera som
från boendeservicedelegationen, inriktatsharmiskt stöd

på boende-service.utvidgad fall är ofta syftetdessaI
åstadskomma samhällsservicefullgodatt genom enen

materiellaolika ekonomiska,effektiv samordning ochav
mänskliga resurser.

Storstad landsbygd5.1.2 -

På finnas tillstark tendens attlandsbygden tycks en
boendeområdesanknytning, i detharverksam-heter av-

målsättningenprimära ellerär att bynatt denseendet
på mångagivetvisöverleva. Detta beror attbygden ska

också medregioner är hänger atthotade, men samman



72

livsfunktionerlandsbygdsbornas rumsligtär integrerade
på ihelt sättett annat än städerna. Oavsett om man

dagis,startar konsumentföreningett eller ett ko-en
såoperativ främja turismför att handlar det attom

möjligtdet ska iatt bo kvar ävenoch flyttavara -
till byn eller bygden.-

finnsstörreI stad det däremot funktionsuppdel-en en
ning olika geografiskamellan delar vissastaden. Iav

i återdelar bor andra iarbetar och andraman, man
handlar Här är möjligheterna till verk-man. gemensamma

bostadsområdeti intesamheter lika goda, behovenmen
ofta desto större. visarErfarenheterana att koopera-
tion visakan vägen integrationökad gradgenom en av

olika funktionerna.deav

På landsbygden människor ikänner utsträckningstor
invånarevarandra, medan storstadens är okunnigaofta
intressen.varandras bakgrund och Trots attom man

lever nära i rumsligvarandra bemärkelse är socialaden
distansen ofta drivastor. Steget att starta och koope-

ocksårativ tillsammans blir därmed stort.

situationen i storstäderna är givetvis inte enhetlig.
skillnaderär exempelvisDet stora mellan allmännyttiga

bostadsområden från små,60-talet och lokala, ofta
kooperativa bostadsrätts-föreningar. deI harsenare

hushållen,närmare kontakt intemellan minstman en
det är grunden för bo-genom gemensamma ansvar som

stadsrättsföreningens existens. Historiskt har koopera-
tionen Sverigei iutvecklats starkast tätorterna.

viktig uppgift framtidenför börEn därför attvara
kooperativaöverföra erfarenheter tilloch arbetsformer

bostadsområdenaallmännyttigade i storstäderna. Flera
projekt Boende-servicedelegationende beviljatav som
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fråntill ambition.stöd haft denna Erfarenheternahar
nåsteprojekt tillvaradessa vältas även projekt-efter

tiden, liksom att verksamheter behöver uppmuntras.nya

utmaring består iEn överföraatt "landsbygdensannan
närhet tillgemenskap"och storstäderna. Projekt i

bostads-områdenstorstädernas iblandhar uttaladen
Påambition såi riktning. vis villdenna läggaman

"uppåtgående området.tillgrunden spiral" i Deten
också påfinns eempel detta Ting-att lyckats, t.ex.

bjerg i Köpenhamn iEriksbooch Göteborg.

vi tidigare redovisat iSom utvecklas Stockholm nya
förformer samverkan hemtjänstenmellan och Konsum-en

butik i ett projekt socialförvaltningenmellangemensamt
konsumentfbreningen.och Denna

förmodligenmodell är möjligangelägen tillämpaoch att
såväli storstads- glesbygdsregionerna.som

kooperationEtablerad5.1.3 och ny

Låt inledningsvis kooperativakonstatera att denoss
upplåtelse-formen, på småskalig-bostadsrätten, bygger

i sigochhet möjligheter tillhar stora utveckling av
boendeanknutna existerandeverksamheter. Inom bo-en
stadsrättsförening finns själv-bestäm-ett utvecklat
mande inflytandetde boende det fulla översom ger
föränd-ringar inom föreningen.

Riksbyggensoch kooperativa idêgrundHsB:s medlem-ger
möjligheter utveckla igoda att verksamhet,marna nya

områden.otraditionellaformer inomoch lokala för-De
eningarna själva ekonomiska,innehar betydande materi-

inteella personella minstoch samtresurser en gemen-
ocksåorganisation. Därmed utgör de intressantsam en
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mångasamarbetspart för kommuner, här kan godsom se en
möjlighet till stora såvälsamordningsvinster på lokal-

personalsidan.som

RiksbyggensHsB:s och insatser för initieraatt och
stödja projekt kring kooperativnya utveckling inom
framför sinaallt organisationer haregna generellt

framgånsrika.varitsett Bostadskooperationen hasynes
inneboende förmåga sinatt utvecklaen verksamhet av

ikraft högre ängrad t allmännyttigaegen bostads-ex
områden.

bostadskooperativaDe organisationerna utgör storen
ocksåpotential när det gäller stödjaatt andra boen-

deområdesanknutna projekt med kooperativ inriktning.
sinaGenom erfarenheter kooperativ organiseringav samt

kompetens påoch områdenett fler-talresurser skulle
i större utsträckning idagänman kunna koopera-ge nya

tiva verksamheter aktivt i olikastöd faser, ioch den
ut-sträckning medlemmarna och deras lokala organisatio-

så önskar.ner

händer ocksåDet mycket utanför de bostadskooperativa
organisa-tionerna tangerar verksamhetsområdederassom
och där de, förutom bidraatt till utvecklingen, också a

ikan hämta erfarenheter, inspiration.kunnande och Detta 4
1börjathar iske allt större utsträckning, idagoch

sker utvecklingen kooperation allt ioftareav frukt-ny i
dialogbar mellan gammal och ny.

Bostadsrättsformen århar under kompletteratssenare
med försöksverksamhet kring s.k.en kooperativ hyres-

vilkenrätt, för närvarande utreds. kooperativaDen
hyresrätten har bl.a. använts för utveckling olikaav
typer boende för särskilda kategorier,av t.ex. äldre,
ungdomar, allergiker och s.k. ekobyar.
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storkooperationen harÄven etableradandra grenar av

boendeområdesanknutna verksam-utvecklaanledning att
från japanska konsumentkoope-denErfarenheternaheter.

på vilka vi redo-satsning s.k.rationens Han-grupper,
i Sverige.äventidigare, bör prövasgjort för

aktiv närrollfyllakunnaVidare skulle Konsum en mer
ivarudistributionen och stad-byarlösaattgällerdet

möj-därmed utankundunderlag ochvikandemedsdelar
dagligvarubutik.traditionell Idrivalighet att en

delsskulleboendeoch demellan Konsumsamverkan man
både professionellafrivilliga ochanvändakunna ar-

service-utvidgahitta sätt attdelsbets-insatser och
På liknande sätt bördär-igenom underlaget.ochutbudet

exempelvis lokalaförhitta samverkansformerkunnaman
bilandelsföreningar.inköpsföreningar och

förutsättningarEkonomiska och effekter5.1.4

bostadskoopera-tidigare förefallervi konstateratSom
förmåga sin verk-utvecklainneboende atttionen ha en

allmännyttigai högre än tgradkraftsamhet exav egen
beroendebostadsföretag. De avvara merasenare synes
kooperativagenuintutvecklingsmedel änstatliga de

modellerna.

inom emel-projekt allmännyttan harkooperativaFlera
förutsättningarfinns godalertid visat även härdetatt

såvälkooperation. för bo-Gemensamtutvecklaatt ny
hyres-rättsområdenstadsrättsområden är dock, attsom

serviceuppgifteroffentligahittillsÖvertagande av
upphandling. övervält-kommunal Enavtalkräver renom

från i vissatill bordekommunenring kostnader somav
bostadsområden avsevärtinte och skulleacceptabel,är

områdesan-riktningförsvåra utveckling i mot fleren
kooperativ.knutna
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påSatsningar boendeområdesanknutna kooperativa verk-
samheter positivakan medföra såvälekonomiska effekter
för den offentliga sektorn, främst kommunerna, försom

hushållen. Såenskildade har t.ex. RiksbyggenochHSB
kunnat ikostnaderna kooperativ barnomsorgsverk-pressa

isamhet ett flertal kommuner aktiv loka1-plane-genom
ring, organiserad föräldramedverkan ioch stöd ekonomi-

och personaladministrationen.

Vidare områdeskooperativservice-kan ett eller utgöra
platt-form för sektorsövergripande samarbete mellanen

vård-olika servicegivandeoch förvaltningar i kom-en
Därmed skapas goda förutsättningar bättremun. att

nyttja ekonomiskade och personella riktasresurser som
invånarnatill bostadsområde.i t.ex. ett Dessutom kan

uppnåsökad effektivitet vissa insatserattgenom sam-
ordnas befintligmed i bostadsområdet,personalannan

fastighetsförvaltaren. påt.ex. Exempel detta finner vi
i service-kooperativet vilketSnopptorp, vi tidigare har
redovisat.

För de boende handlar fådet främst bättreatt sinaom
behov tillgodosedda, fåbl.a. bättre infly-attgenom
tande över verk-samheten. frivilligaDessutom kan in-

isatser, mindreeller organiserad form, komplet-mer
tera och förstärka professionella Sådanadet arbetet.
insatser innebär ett ofta välkommet tillskott till
verksamheten, samtidigt områdetdet berikar soci-som
alt.
Hushållen påverkas givetvis positivt förbättratettav
nyttjande kommunernas aktuellaDe koopera-av resurser.
tiva verksamheternas ekonomiska hushålleneffekter för
är intedock alltid entydiga. finns påDet exempel att
människor avgiftatt de till kooperati-anser genom en

får gång sådantvet tillbetala för egentli-deen som
redan har betalt skattsedeln.gen genom
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hushållen, kooperati-ställasskallDetta mot att genom
får möjligheterbättre attett medel demvet, som ger

påtag-vägen, ochtarkontrollera vart en merpengarna
själva igenlig det de betalar.de harkänsla attav

Från verklighet till-möjlighet till att ta5.2. -
erfarenhetervara

villkor börsägas rad uppfyllasGenerellt kan att en
något möjligheter ilovandeför att ut ettsom ser som

bostadsområde blii kunna fungerandeeller by skaen
Likaså gåkooperation. vissa bestämda sättkan att

riktiga, inte ärtillväga sägas medan andra det.vara

avsnitt vi erfarenheter dels pekardetta tarI somupp
på viktiganödvändiga förutsättningar prin-och dels

kooperationciper skaför boendeanknuten fungera.att
initierasGrundläggande är och växerhur verksamheten

ingårkooperativprojekt iBland de och defram. som
på mångfaldförteckningarnabilaga finns det exempel en

olika initierings- och framväxtprocesser.

Upplevda behovA. gemensamma

formaliserakooperativbilda handlar attAtt om en
visst intresse,finnsredan ettgemenskap runtsom en

tillviss förangelägenhet. medlemmar kommer att deNya
tillsigkänner höra denna gemenskap.

bostadsområdeimänniskor uppleverDet ett somsom
nödvändigtvisinteangelägenheter, är det-gemensamma

utomstående ibetraktare att deanserensamma som -
hållbaraprincip ärha grundenborde gemensamt. Den-

upplevda behovet.det gemensamma
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behov ochBalans mellanB. resurser

människor tillgodoserkooperationeni är att.Kärnan
använda samladebehov att egna resur-genomgemensamma

be-förutsätter motattDetta svararresursernaser.
både inom förgäller mängd och typvadhoven ramen--

kooperativa verksamheten.den

fåmåste tidMognad det taC. -

Bådefåmåste tid.tid förKooperation ta attochtar
beslut ochbli till föroch att fungera. Gemensamma

måste inblandade.handlingar hos alla"mogna" fram

planeringenöverMaktD.

"praktisk".tillKooperation sin karaktärär Koopera-
teoretiskinte för generelltion där-för lämpadär

utgåmåste enskilti varje fall"modellplanering", utan
förhållandenfrån till villkorde ochoch somanpassas

platsen;råder på just den aktuella

måsteåstadkomma berörs verksa-dedettaFör att avsom
planeringen.inflytande överavgörandehar ettmheten

får övermakt plane-tidigare i boendedeJu pro-cessen
få tillförutsättningarnablir attringen, bättredesto

stårstånd kooperativ Verksamhet. Dettafungerandeen
ini-tillmotsatsställning stöd ochinte i t.o.m.dock

frånutomstående, inom fede-dentiativ t.ex. organav
organisation tillhör. Tvärtomration eller manannan

sådantframstår nödvändigt.stödofta som

Innehållet före formenE.

sådantkooperativa gemenskap,formen lovarDen som
Villko-självbestämmandesamverkan, delat osv.ansvar,
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förverkligasvärden är dockför att dessa ska attret
ändamålsenligtkooperation används ett medel försom

vissa ibestämda vissfylla syften, formatt av en
materiell eller konkret nytta.

ändåsjälvklart, förtjänarDet kan verka attmen upp-
någotSjälvbestämmande förutsätter bestämmaattrepas:

någotGemenskap och samverkan förutsätter att haom.
något kring.samverka Delat för-gemensamt, att ansvar

något liksom inflytandeutsätter för,att ha ansvar
något inflytande inteöver. ärförutsätter att ha Detta

på i koope-rativaminst viktigt tänka samband medatt
bostadsområden.allmännyttigaprojekt inom

Något påatt byggaF.

"något på",måste finnas bygga och närattDet om man
igång kooperativt projekt. Eller omvänt;ska dra ett
måste på någonprojektet finns, lämpligenbygga det som

viljeinriktning understödjas projekt-kan medsorts som
insatsen.

någon organisation/institution "uti-fall kommerdeI
något,från" vill"i ryggen" och göra ärmed detpengar

fårviktigt är hjälpredan engagerade lokaltatt de som
i riktning självaden de valt.som

förebildenkooperativaG. Den

på kooperativaverkliga exempel verksamheter utgör en
stå på "praktikern"betydligt för änbättre grund att
visioner. Kooperationteoretiska börmodeller eller

påvidare tidigare kooperativ praktik.alltid bygga Det
förmågaöverlägsen stärkagoda exemplet har att ochen

inspirera kooperatörer.
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Kooperation ärH. annorlunda

traditionen servicestarkaDen att och skötsomsorg av
offentligadet gör knepigt införadet extra att ett

aktivt Såbrukar-deltagande kooperation. längegenom
människor i praktiken servicetagareär än medager-mer

så utgår frånande de gärna traditi-att det handlar om
offentlig service, drivsonell ioavsett den koope-om

rativ inte.form eller viktigt visaärDet att att
någotkoope-ration är iblandannat, bryter motsom

invanda mönster föreställningar,och framförmen som
sina demo-kratiskaallt lever efter rättesnören.egna

införBehov framtida utvecklingenden5.3.

påstudie visarDenna att mycket redan har hänt vad
gäller kooperationboendeanknuten och att begreppet

såvälboendeanknytning påi storstäder landsbygdensom
innebörd.har mycket omfattandeen

visarsamlade erfarenheternaDe olikaatt grannskap av
slag utgör bra för kooperativgrund mobilisering ochen
organisering. framtidenInför människorbör iborsom

område i ökad utsträck-ning uppmuntras attsamma gemen-
driva isamt kooperativverksamheter form. För att öka

möjligheterna till videtta vissa särskil-behovser av
insatser i framtiden:da

Kunskapsspridninq1.

Vi tidigare viktenhar berört goda exempel före-av som
bild för det kooperativet. För att möta dettaegna

såväl insatserbehov krävs ökade kring att dokumentera
sprida kooperativaoch påexempel, ökad satsningsom

utbildning informationoch kooperativade formernasom
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såväl tillmöjligheter. gällerinnebörd Dettaoch myn-
till blivande kooperatörer.digheter som

Register statistikoch2.

studie vi, vi tidigarehararbetet med dennaUnder som
isamtligaredogjort länsstyrelserför, kontaktat lan-

få register ekonomiskaöverutdrag derasdet för att ur
då visat sig registerföreningar. att dessaharDet

försvåratpå vilket kraftigt insam-liggerinte data,
information.landet av

utvecklingenskooperativa karaktär omfatt-denOm
förhållandemåsteföljas,ning detta änd-skall kunna

ekonomiskarimligt register fören-överär attDetras.
bolagsregistret,lätthanterligalikaingar är detsom

på Vidarevill behövssäga ett samlatupplagda data.
register, exempelvis hoscentralt SCB.

Studier ekonomiska effekter3. av

uppfattningfortlöpande haär angeläget attDet en om
såvälekonomiska för samhälletkoope-rativens effekter,

hushållen. särskildenskildaför dehelhet Ensomsom
kooperativa utvecklingensstudie samhällsekono-denav

inom exempelvismiska därför göras kort,börbetydelse
rådet.på Kooperativainitiativ detta sammanhangIav

frågan på inominterna tjänster fede-bör även om moms
rativa ionerorganisat uppmärksammas .

frågan principer vidVidare avtal mellan kommunbör om
boendeområdesanknutet kooperativ särskiltoch ett upp-

märksammas .
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Forskning utvärdering4. och

på siktFör att kunna samla systematiseraoch kunskaper
måstekring kooperativ utveckling empiriskade erfaren-

påheterna studeras och bearbetas vetenskaplig grund.
kooperativaDen formen kan dessutom fortfarande vinna

påhel del att beforskas och utvärderas forskar-en av
såvälvärlden, legitimitetvad gäller utvärdering.som
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NÅGRA FRISTÅENDE DEBATTINIÄGG6 .

det kapitletI avslutande vi låtahar gåvalt att ordet
någratill årenunder sigskaffat gedi-personer som en

erfarenhet arbete kooperativmed utveckling inomgen av
olika boendemiljöer. själva sinaDe för inlägg.svarar

medverkandeDe är:

rådgivareJan-Erik påPettersson, Kooperativt resurs-
icentrum Trollhättan och sedan kooperativt1980 verksam

i Eriksbo, Göteborg.

Lindström,Olle vice för Riksbyggen, mångårigVD med
erfarenhet bostadskooperativt arbete och bl.a. inter-av
nationellt engagerad.

Kicki påJohansson, kanslichef RiksförbundHSB:s och
tidigare ansvarigbl.a. för HSB-Stockholms kooperativa
utvecklingsinsatser i Jarlaberg, Nacka.

Eriksbo6.1 ett grannskapskooperativt exempel-

Eriksbo tioårigtär ett drygt försök göra mil-att ett
jonprogramsområde i tillAngered bostadsområdeett som
är bra i.att bo Idéerna bakom förändringarna är grann-
skapskooperativa. initieradesFörsöket några aktivaav

tillsammanssSU:are flyttade till Eriksboutsom 1980.
viAnledningen att frånflera stycken aktivvar var en

SSU-klubb skulle flytta samtidigt. Vi tyckte detsom var
någonstanstrevligt att flytta där vi kunde bo nära

varandra.
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ocksåBakgrunden politiskt/sociologiskt intres-ettvar
Vi konstaterade socialdemokratinatt trots attse.

röstmässigt i EriksboAngered och oerhört starktvar
så%60-70 rösterna politiskaden aktivitetenav var

Områdenmycket i andra delar Göteborg, därsvag. av mer
välsituerade människor social-demokratinbodde och hade
under % minströsterna, lika10 hade Social-starkaav
demokratiska föreningar.

långförkan, göra historiaMan att kort, säga atten
vi aktiverade i folkrörelseorganisationen, hyres-oss
gästföreningen Örnarbarnorganisationenoch förUnga

"mitt iatt studera problemet verkligheten". Vi tyckte
någotatt arbetarrörelsen saknade kunskap väsentligtom

i påvisamhället och kände iatt kundeoss svaren
förhållanden förebådadeskönja det samhället.som nya

årfacit imed våraNu hand, visade sig11 senare,
aningar helt befogade. Eriksbo visar väsentligavara
drag det samhället. socialdemokratinFör ärav nya

tydligtproblemet och kanske är röstsiffrorna mest
talande. I senaste valet 1988 "icke-röstar-passerade

socialdemokraternana" största parti. Icke-röstarnasom
fick % röstberättigadesde40 "röster", social-demo-av
kraterna %.bara 36

lågaFör aktivitetendenSSU-are mycketoss var mer
intressant än faktum socialdemokratrnadet att skulle
få många Viröster. såresonerade ungefär istället.här

fårsocialdemokraterna så många röster de fört-nog som
Fråganjänar. vi ställde människornaHur ioss var: ser

påEriksbo politiken och samhället Varför Eriksboär
såoch Angered övrigaannorlunda mot delar Sverigeav

och vad har förortsområdendet liknadegemensamt med i
Sverige
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Vi kunde väldigt någrasnart konstatera fakta stads-om
delen:

Eriksbo bostadsområde, uppifrånkonstruktionvar, som en
från början till slut. Kommunen hade byggt bostäder och
låtit människor inflytta i områdeett färdigt med 1

lägenheter.000 Sälva tillkomsten är den absoluta mot-
tillsatsen lilladet samhället kraft växersom av egen

efter människans behov. Hit till Eriksbo kom 2.000-
på gång.människor3.000 en

serviceDen ifanns stadsdelen utifrånsom planeradvar
varje förvaltning eller institutions perspektiv. Ingen
hade sig insatt Eriksbos invånares situation. Mellan
förvaltningarna institutionernaoch fanns vattentäta
skott.

Helhetsperspektivet på stadsdelen saknades helt. Resul-
tatet samling verksamhetervar en och levdesom var en
sitt liveget rela-terade någontill överordnad instans
någonstans Eriksbo.utanför

fåVäldigt invånarna någonkändeav större hemkänsla i
området.
Området genomgångsområdeett någottillvar bättre och

påomsättningen hyresgästerna nästan år.%30var per

Området belastades tidigt med socialastora problem.
Det relativt fålättvar att ibostad Eriksbo mångaoch

olika anledningarsom av snabbt behövde bostad ficken
i Eriksbo.det visadeDet sig finnas tydlig korrela-en

tion mellan behovet bostad någonsnabbt ochav form av
socialt handikapp. hyresgästerDe flyttade in tillsom
Göteborg fåttför att de på någonarbete industri i
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till andraså kundedesnartvidareflyttadestaden,
för dem. Entillfyllestintemiljönstadsdelar varom

oundviklig..skiktningsocial var

världenfrån olika delarflyktingar avochInvandrare
TidvisEriksbo.iinslagvanligtockså mycketettvar

andramedbarndomineradedagis heltoch avskolorvar
posi-ganskai detMycketspråk kulturer. varandraoch

på ochskolankravdet storaställdesvissttivt men
för desituationerolika sven-allaklaradagis för att

barnen.utländskaochska

ochHelhetssyn ansvar
itvå problemgrundläggandetidigt attanalyseradeVi

måste lösas:Eriksbo

någon formmedsamhällemåste bli avettEriksbo
helhetsstrategi.

ochvarandrakunskapochMänniskornas omansvar
måste öka.Eriksbo

helhetssynförutsättningar förnaturliga enfannsDet
andraavskild enhet motutgörnaturligtdå Eriksbo en

lätt identifieraattganskabostadsområden. Det var
geografiskt sett.Eriksboborvilka varsom

pålockelsestarkutgjordekooperativ idén ossenDen
"starkaså detimponeradeinte avSSU-are, varsom

människornastrategi. Attpolitisk somsamhället" som
förvaltningenövertasjälva skulle avi Eriksbobodde

ihuvudstrategitidigti blevboddebostäder de ende
kooperativ hyres-medmodellenförarbetadeViarbetet.

ochblygsammaganskakundeinsatsernadär vararätt,
kooperativa bo-denregleradesöverlåtelsevärderna av

föreningekonomisksärskildstadsrättsföreningen. En
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så småningom själv-bildades förhandlaför fram ettatt
förvaltningsavtal kommunala hyresvärden.med den

FöreningEriksbo Kooperativa EKF den kom attsom
tvåjust instrument förenade deblev detkallas som

målen ökai för öka helhetssynen och attarbetet, att
insåg samtidigtVibland de boende. dock attansvaret

måstei Eriksbomänniskorna öka. Allakontakten mellan
Särskiltföreningsaktiviteter stöttades. barn-slags

mångarelativtungdomsaktiviteter lyckades samlaoch
ansvariga.ledare ellervuxna som

fritidsgårdekonomiska sin iskälladeKommunen av ner
Eriksbo. gick föräldrarlätt övertala och andraattDet

föreningsregi.driva vidare i ideelldenattvuxna om
bildades fiskeförening,föreningarAndra Ungavarsom

Örnar, till iodling växtergröngrupp rabatterna detav
idrottsförening, socialdemo-Eriksbo,självförvaltande

ungdomsföreningförening, kristen förkratisk grupp,
fritidslokaler, tivoliför-tillskyddsrumatt rusta upp

in till föreningslivetening för samlaatt pengar genom
tivoliarrangemang.ochtombola

möjlighet till verksamheterhuvudmanNy gav nya

får något självförvaltningsavtalinteVi medlyckades
såldes Eriksbo tillIstället ett annathyresvärden.

snabbtrikare bolag. Det bolaget togkommunalt nya
området. lång-på idéer i mycketfanns Ettfasta de som

någratgående boendeinflytandeavtal slöts och deav
i förvaltningsorganisa-aktiva hyresgästerna anställdes

också fysiskt.till Eriksbo,tionen, flyttades rentsom

insåg såfastigheternasnabbtbolaget attDet varnya
nödvändig.nedslitna omfattande ombyggnadatt varen
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tillfällepraktisktettförombyggnad blevDenna oss
inflytandeförhyresgästernaintresset hosprövaatt

utformades ocharbetsbokombyggnaden. massor avEnöver
från hyresgästerna.idéer framkom

socialaitu desamtidigt med pro-Bostadsföretaget tog
stördeområdet. hyresgästeri De somfannsblem som

sig. Förinte bättradedefick flyttasina omgrannar
bliEriksbo kundeatthoppetmånga väckteshyresgäster

också bli ganskabörjadenågot fint.riktigt Det nu
påpånågon heja när demånga igen attkände varsom

måttganska braaffären. Ettellertill tvättstuganväg
Aktiviteternamålsättningarvåra mätt.framgångpå med

visade resultatföre-ningarnai

husallafram. IföreteelserväxteNu nyamassaen
består iochhusEriksbo 27husombudorganiserades av

ocksåtrappuppgångarna trappombud. Detmånga nyaav
funktionviktiga derasbetonade hurbostadsföretaget

bostadsföretaget.ochhyresgästernamellanlänksomvar
ihusombudenpå förplaneringshelgbjödBl.a enman

fått och de ak-statushadeHyresgästarbetetDanmark.
Grannstöds-inflytande.rejält medtiva hyresgästerna

på lördagskvällarochvuxenjour fredagochverksamhet
kraftigt.minskarförstörelseochKlotterfram.växer

dagis, förskolan,öppnainstitutionerna,kommunalaDe
hemtjänsten deltarbarnavårds-centralen ochBVC re-

FöreningKooperativaEriksboi träffargelbundet som
verksamheterinformerasdiskuteras ochDäranordnar. om

området.iproblemoch

vår hyresvärdinteFöreningKooperativa blevEriksbo
grannskapskooperativrejäliställetblevdet enmen

blitillEriksbo ettattsamlalyckadesförening som



89

invånarnasamhälle präglat och de anställda iav om-
rådet. går vidare.arbetetNu

föräldrar justarbetarEn med att utvecklagrupp nu
låg-skolan mellanstadieskola tilloch kooperativen

skola med större makt för föräldrar och personal och
skolbyråkratimindre makt för och instanser.centrala

Göteborgs kommun har samtidigt genomfört ett system med
delområdenstadsdelsnämnder inomoch Eriksbodessa. har

ytterligaredärmed sin identitetstärkt helhet ochsom
samhälle.ett

framgångförFaktorer

följandetror att varitJag faktorer har betydelsefulla
framgången iför arbetet:

från1 Det har hyresgästernas sida funnits storen
personlig kontinuitet målmedvetenhetoch syftet medom
Eriksbos grannskapsarbete. Varje förändring och förbät-
tring i sig intehar varit viktigmen däremotnog

helheten visionenutan och har hela tiden funnits med.
politisktrorJag att medvetenhet viktigtär etten

inslag i den "viljan"konsekventa karaktiserat E-som
riksboarbetet.

"Politisk vilja" jag inte jämställastror kan med par-
tipolitisk vilja i dessa sammanhang. Här handlar det

låtainte baraatt saker hända utan att män-om man som
niskor ingriper i förmågaskeendet. Hyresgästernas att

sigformulera och politiska ocksåknyta kontakter är
viktiga inslag i detta arbete.

Helhets- eller byperspektivet2 är viktigamycket
för dessa samhällskonstruktioner. finns iDetnya E-
riksbo, liksom förortsområden,alla andra ganska stora
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inom skola, hem-barnomsorg,sammanlagda t.exresurser
bostadsförvaltning.socialtjänstövrigtjänst, och Kan

få med t.exatt samverkadessa grann-resurser enman
vinsterskapskooperativ förening är hämtadet stora att

gåttperspektiv. Eriksbo dettaharhelhetens Iför myc-
åren. besvärligtHär kan ettde senastelättket annars

förstår servicefö-inte sin rollbostadsföretag, somsom
många i hjulen.vanligt, sätta käpparganskaretag

måste fåsjälvaMänniskorna tror attJag3 ansvar.
inflytandeskillnad ochbetydelsefull mellanärdet en

sig inteverkligt Människorett omansvar. engagerar
något. också sådantinte att alltbetyder trordet Jag

måste boende. Bostads-förankrat hos dehär arbete vara
kooperativtaldrig tvinga fram ettföretag kan engage-

sådan utvecklinginte minst, här kanSist, enmenmang.
långsiktigtinte är ett arbetefram. Detforceras som

fåmåste tid.ta

inställning till hyresgästengage-ettBostadsföretagets
uppbackning stimu-rejälviktigt. ochär dock Enmang

från legi-sidabostdsföretagets arbetetkanlans ge en
mårfrivilligttimitet arbete braallt av.som

bostadsområdet måsteockså i ut-att arbetettrorJag
måste tidentiden. ske sakerhelavecklas hela Det nya

verklig-människor. Här ärfortsätter att engagerasom
ständigthjälpreda kräveri samhället braheten en som

påambitionsnivå lösningar bostads-ellerhögre nyaen
områdets olika problem.

i framtidenMöjligheter

några funderingar jagjag harsist vill lösaTill nämna
på kooperativa lösningarframtiden därinför problem

ganska bra.skulle kunna passa
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många ensamståendefinns föräldrar i Eriksbo.Det Här
jag ett sätt lägenheteratt annat att byggatror och

trappuppgångar har för möj-stor betydelse ökaatten
ligheten möjliggöra granntjänsterskapa umgänge ochatt

barnpassning. Väldigt praktisktmed bl.a. handlar det
sigbl.a. när barnet lagt öppnadatt kan dörrom en

två barnvaktsfrågan.mellan lägenheter lösa hela

också intressant idet skulletror att dettaJag vara
pröva hyra störresammanhang att att ut ett antal lä-

uppgångi till människor,genheter t.ex. en en grupp
själva uthyrningenstod för enskildasedan desom av

få möjlighetlägenheterna. skulle med dennaMan metod
påsociala inteskapa fungerande enheteratt byggersom

på mångai Eriksboden och andra ställen ganska ovan-
liga kärnfamiljen. Vi själva möjlighetenhar haft att

några uppgångari i Eriksbopröva modellen informellt
intressant.äroch resultatet mycket

bostadsområde måsteEriksbo sinaEtt bland allasom
några socialthyresgäster stycken är belas-rymma som

självklarfinns konflikttade. Här humanite-mellanen
hyresgäster kräverten och de lugn och för attsom ro

påsitt vikunna sköta arbete. Jag tror att allvar
måsteaktivt lösningarsöka gör möjligtdet attsom

område,i sittkänna intetrygghet trots allaatt beter
påsig visättdet gemensamt sattsom som norm.

mångaiVi Eriksbo idéer, Hasselakollektivhar haft ett
påmitt inne i Eriksbo, kamratstödsverksamhet skolan,

påföräldrajourgrannstödsverksamhet och fredags- och
Vi inga färdiga lösningar,lördagskvällar. har men en

påVäldigt litekonstateras. gjortsnabbt ärsak kan
område när gäller vi inte villdet boendet.detta Om

områdenavvikande människor i speciellaallasamla
låsa in iännu värre dem fängelser ellereller behand-
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spännandeså finnsjag detlingshem, tror avmassor
regi.kooperativ kanskei Här kanutvecklaprojekt att

inspira-tjänakooperationensocialaitalienskaden som
tionskälla.

områdeär ett annatgrönytorna somDe stora gemensamma
någrainteVarför nryta utmig lockelse.utgörför en

några härliga, gärnaoch skapakvadratmeterhundra
någraträdgårdar intresseradetillprivatainhägnade,

koloniträdgårdsföreningen. detHär skulleimedlemmar
ihärligaavnjutas sommardagarkunnanybryggda kaffet

kollektivetträdgården mitt i det storaprivataden
Eriksbo.

förintresse ork attellervarken harVi andra, som
trädgård, isådan fall kunna stannaskulle allasköta en

koloniträdgår-några ord medväxlastaketet,utanförupp
gårdsgruppeniverksamhetveckaskommandedsodlaren om

Vinågot intresse. sä-skullegemensamtannateller om
åt iockså välskötta fannsglädja allt detkert somoss

trädgården.

åstadkommaomöjlig kommunaltSådan ettodling är att av
ledstjärna.rationaliteten Förmedbostadsföretag som

också bild Eriksbo koopera-justmig dettaär somen av
låtsina intressenLåt ochindividerna odlativ. egna

bostadsområden vi kandär allabyggagemensamtoss sen
både ini-enskildaochnjuta frukterna gemensammaav

tiativ.

bådemåste alltidnödvändighetKooperation med vara
på gångkollektiv för attindividua-listisk och en vara

framgångsrik

Jan-Erik Pettersson
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Offentliga6.2 sektorn kooperationenoch

offentligaDen sektorn varit ihar skottgluggen under
längre tid. Traditionellt har idenen allmänpolitiska

fråntermer kritiserats höger frånoch försvarats väns-
ter. Gränsen mellan höger vänsteroch någothar svängt

och regel kritikenSom har dock förhållan-av haftan.
smådevis stödtrupper.

situationendag ärI Kritikenannorlunda. är massivmer
långtoch den förekommer inne i vänstern och stöds av

sektorns företrädare.egna

går då påvad kritiken ut

den är ineffektiv, byråkratisk, köskapande-

den förhållandentar under alla för stor del- BNPav

den har påför inflytandestort lönebildningen-

samladeDe effekterna påståsdetta eländeav vara:

inflationstakthög förhållandei till andra länder-

dålig någonom tillväxt i ekonominens-
bristande förtroende för- svensk ekonomisk politik-
hos
omvärlden

Ingenting detta är naturligtvis Alltså måstebra.av vi
något åtgöra det.

offentliganställdasDe organisationer vill omorgani--
internt, öka effektivitetensera bl decentra-genom a

lisering besluten, förbättring arbetsmiljöav av mm.
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utomstående,Många inte minst företrädare enskiltför-
näringsliv, privatiseringförordar stora delarav av

tjänsteproduktionen.offentligaden

tjänsteutbudet inomdel säger rent attutEn den-
måstesociala välfärden minskas radikalt.

Politikerna ansvarigade självklart inte försvarar- -
någon enhetlig därför kollektivaärJust derassyn.

fumlig. Tillimage osäker och intryckden del är detta
påorealistiskaföljd förväntningaratt folk haren av

åsiktssplittringen påOenigheten,politikerna, partier
fraktioner ju egentligenär naturligoch del demo-en av

kratin. intetyvärr är sanningen.dettaMen hela kom-I
landsting, partipolitiska majoritets-och där denmuner

situationen kräver splittringen ödesdigerärsamsyn,
både vård-politikernasför serviceanseende och de
behövande.

detkritikernatmosfärdenna har lätt.I Att saker och
ligger i tiden,ting naturligtvis inte tillräck-är en

förklaring.lig offentliga intesektorn fungerarDen
fårVi kapitalägarna/-förvaltarnabra. acceptera att

sini personliga intehand. de skälhar makten Om av
gillar välfärdsmodell socialdemokratiden svensksom

samförstånd såi partier,byggt stort med andraupp -
inte Sveriges regering, riksdag riks-är det de och och

räntenivånbestämmer värde.bank och kronans Mensom
själva organiseraär obetagetdet att denoss mera

såsom vi vill.sociala välfärds-staten

sovjetiska sovjetkontrolleradeeffekt den ochSom en av
mångakommandoekonomins jämställer kritikersammanbrott

socialasvenska systemet med samhällsproduceradedetav
byråkratiseradetjänster med den mest formen "stats-av
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produktionenFörsåtligt mjukt säger attkommunism". man
intevård tjänster behöver, ellersocialaoch andraav

påfår iligga händerna deminte bör ellerrent somav,
låter så riktigtfördelning. Detbeslutaska menom -

påbäst fördela produkter ochattinte marknadenär
går inte riktigtFörvisso, hemtjänster detta sommen

systemförändring. Däremot är detförargument nogen
fördelningen tjänster ochklart attalldeles av pro-

mål ocksåvinstmaximeringmedproducerasdukter somsom
lönsamhetskrav.styraskommer att av

Ärdå räddning vi väljaingen dömda attFinns det
statsbyråkratins ineffektivitet privatkapi-ochmellan

utslagningsmekanismertalismens

bådafår viutsträckning med delarna.levavissI nog
överskådlig intetid samhällets rollkommerUnder som

sociala tjänster upphöra.att helt Ingenleverantör av
överlevnadsvilligansvarig kommerpolitiskt dvs --

frånavstå utsträckningi växande taattheller att
anspråk.iprivata producenter

i vilken takt, det arbeteochoavsettAlldeles somom,
pågårhåll ieffektivitetenpå för ökamöjliga attalla

påtagliga kommeroffentliga resultat,sektornden ger
riskendärmed ökar att kon-privatiseringen öka.att

åtminstone i princip beva-inflytande,sumenternas som
produce-politikerna även när de fungerarkas somav -

bästatill denförskjuts de harnter grupper som-
fråga inflytan-sociala tjänster bordeköpkraften. I om

störstaligga har dethos dei ställetdet grupper som
organiserateffektiva formeri acceptabeltettbehovet.

förutsättningdärför och ettärkonsumentinflytande en
tjän-fördelning socialarättvisförkravabsolut aven

ster.
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tillkor-hel deltrotsföretagsformfinnsDet ensomen
tillvaratagandet konsumen-i sig förenartakommanden av

effektiv tjänsteproduk-behovetintresse ochtens av en
odiskutabelt attkooperation. tordeDettion vara-
effektivt,utomordentligt tkooperationen fungerat ex

bostadsförsörjningen.inom

ifrågaupplåtelseformernaorättvisor mellan.När väl om
något så neutralise-beskattning närfinansiering och

sinstadigtbostadskooperationen ökat andelharrats,
medlemst-Riksbyggen uppleverochmarknaden. HSB enav

Privata entreprenöreraldrig förr.illströmning som
bostadsrätts-föreningar.bildandetiaktivtdeltar av

kooperativaallmännyttiga bostadsföretagen efteraparDe
fören-finnerFastighetsägare detförvaltningsformer.

låta sinaombilda hyresfas-sina intressen attligt med
till bostadsrätter.tigheter

förlängningenikooperativa boendeformen skaparDen
också ombesörja delstormöjligheterypperliga att en

i geografisk funk-behövas ochtjänster kande somav
pågårPå hålltill fleraanslutning boendet.tionell

traditio-organisera inte barafullskaleförsök med att
bostadsrättsföreningar-förvaltningstjänster inomnella

också utnyttja sammanslutningar bo-attutan avna
distribuerastadsrätts-föreningar för producera ochatt

Såtjänster. Riksbyggensociala har tolika slag exav
diskussionintern meduppmärk-sammadexterntunder en

iKommuna1-arbetareförbundet ettsina delägareav --
samråd tillhjälpt medi med kommunernaantal kommuner

äldrevårdbåde barntillsyn i koope-organisera ochatt
rativa former.
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mångafinns dessvärre bilder kooperationDet av som
sanningen.inte i meningenbara inteInte den att deger
sanningen Mångaingen bildhela det kan välger ge.-
ofull-ständiga intillbilder är förfalskning.

"Kooperation är företagsform, enbart för de ekono-en
"Kooperationmiskt sämst ställda". är amatörernas före-

"Kooperation är form kollektivismtagsform." en av som
i varje intefall främjarförkväver eller enskilda

initiativ entreprenöranda."och "Kooperation är detsam-
socialism, politiseraddet är ekonomisk verk-ma som en

samhet."

uppfattningar finns förvisso inteDessa bara bland
motståndare. Långtkooperationens inne bland de "egna

uppfattningarleden" lägger dessa dämpande i-ochen
sordinbland förlamande över verksamhet trotsen som

åtminstonevital inomallt verkar mycket vissa sekto-
rer .

Bostadskooperativ

frågaegentligenVad är Missuppfattningarnadet om är
historiskt betingade historiskt förklarliga.och I

fördomarderas hägn har vilkaodlats och utvecklats,
mångas istyr beteenden dag.

På meningar,grund förutfattade tillofta förädladeav
ideologiska många"av skäl", vägrar kommersielltatt ens

nyttja utgår fråntjänsteroch kooperativvaror som
verksamhet. store Wallenberg lärDen Marcus ha sett rött

blå/vittäven det naturligtvisoch handlade där-varom
på också.finnsExempel naturligtvisefter. motsatsen

Kooperation ekonomiskär verksamhet konsumentersom
initierar bedriver ioch de fall deras behov av varor

påtjänster fråninte tillgodosesoch/eller ett funk-
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kvalitets- delaktighetssyn-ellertions-, kostnads-,
Kooperation itillfredsställande sätt. är dessapunkt

effektivare varje företagsform.änklart Denfall annan
inte till välgörenhet.syftarär öppen för alla. Den

frånutgårpå professionalism. privat iDenbyggerDen
statligt, icke ägande.icke kommunaltbetydelse -

fråndå kooperativskiljer verksamhetärVad det som
ekonomisk verksamhetprivat ekono-och allmän Denannan

meningi traditionell ärmiska föreningen en personas-
kapital-association. Människornasociation i stället för

inte kapitalägarna iföreningenassociationen bola-i
naturligtvis riskerna.vinsterna och tagöraget ska -

motsäger slutsatsen att de samladefinns ingetDet som
vinst mindreintresse skullekonsumenternas vara enav

effektivitet enskild kapital-ändrivkraft förstark en
ägares.

regel förbluffande godharMarknadskrafterna ensom
error" fåförmåga "trial fram rätta,and denatt genom

blind.ärsäljbara marknadenprodukten.dvs den Men Den
efterfrågan sökerprioriterar köpstarkas och dende

tillverkarenförtjänsten förden bästaprodukter gersom
får ocksådistributören. konsumentens medoch Den svar

direkta ieftersläpning. medverkanKonsumenternasstor
produktionenproduktutformning, innanproduktval och

till minska bris-bidrar i fall dessavart attstartar,
måste finnasmarknadskollektivet kvarSjälvfalletter.

någonsinte tillheller skadakankontroll. Det varasom
tillfaller kon-vinst eventuellt kan skapasatt den som

Ävenmaterialiserats. iförst haattsumenten utan ens-
finnsförutsätter resonemanget att detdet fallet en

konkurrens.marknad med
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verkligen inteKooperation beroende att konkur-är av
framgångsrik kooperationTvärtomär upphävd.rensen -

finnskonkurrensen ochi beroende atthög gradär av
hårdärdenatt

frånutgångspunkt ellerdessa konstaterandenMed om-
frågaså sig, intevill kanhypoteser man omman -

tillämpas ilösningarkooperativa skulle kunna betydan-
i bedrivsomfattning inom den verksamhet dagde som

offentligainom sektorn.den

ekonomiskKooperationen verksamhetär form somen av
bris-därspontant behovet dvsförutsätts blomma upp -

Tvåpå principiellt viktigafinns.alternativten -
påverkanegativtpositivt elleromständigheter kan dock

bestånd.utvecklinglösningarskooperativa ochuppkomst,

iomgivande företagsamhetskulturen,är denDen ena
lagstiftning.manifesterad i aktuellhand Denförsta

i vidare bemärkelseföretagsamhetskulturensvenska
alltsåvia bolagsbildning,favoriserar företagsamhet

kapitalbild-kapitalassociationer justdärförbl atta
Även föreningslagstiftningenningen underlättas. om

från likartade förutsätt-lagen 1987den gernyagenom
ieffektiv ekonomisk fören-verksamhetningar för en

kapitalbildningen alltjämtjust stöte-ingsform är en
viktiga förutsättningenprincipiellt ärandrasten. Den

stårprofessionell servicemöjligheter tillde som
tillkooperationen buds.

romantiskatill övers för tankeninte denmycketharJag
bestå små,kooperationen eller helst skabaraatt av

fristående enheter.lokala
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iverklighet hög präglasekonomisk gradI avsomen
alternativtbjässar, samhällsmonopol,multinationella

sådan nischer.kooperation till betydelselösahänvisas
framgångsrik professionellakooperation krävsFör en

professionalismen tjänar dvs under-organisationer, där
naturligastekonsument-intresset. förformenDenordnas

natio-sådana "serviceorgani-sationer" regionalaär och
ocksåkooperativ.sammanslutningar ärDetnella av

organisationer aktivt vidnaturligt medverkardessaatt
kooperativ lotsar dessa detbildandet och genomav nya

byråkratiskt kommersiellt aggressivaoskuldsfulla eller
motstånd kooperativ möter.verksamhet oftasom

Sverige egentligen alltidBostadskooperationen i har
principer. har säkert haftDettaefter dessaarbetat

bostadskooperationen i dag ärsin förbetydelse att en
ifrågastabilaekonomiskt verksamhet-ochmestde omav

kooperativaprogressivasutveckling verksamheter-mest
väldärför den är rustad att ta denärDet somna.

inom offentligaförnyelse denutmaning behovet avsom
innebär.sektorn

äldreservice, hemtjänst ianförtros ökandeBarntillsyn,
organisationer.till bostadskooperativaomfattning De

i direkt anknytning tillutförstjänster handlardet om
förlängning bostadsförvalt-ärdetboendet. Dvs en av

bostadskooperationen är utmärktningen. etableradeDen
sådanatillhandahålla tjänster.skickad detväl att

förmågapå till förnyelse, kan skapadessberor om man
styrning utnyttjande.kooperativ för och detform Ien

ingen gruppering bättre förut-torde haavseendet annan
hittills finns visarsättningar. exempel attDe som

såväl service professionelladekonsumenterna somav
i "produktionen" har ettmedverkarkrafter engage-som

för kan utvecklai borgar attarbetet man ensommang
ändamålsenlig kooperativ organisation. ärDet ett enga-
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finner sin näring i skapandet tjänsten igemang som av
direkt kontakt konsument-professionell inteoch i av-

påkastning investerat kapital i politiskteller "ri-
bedrivenktigt" verksamhet.

är framförDet allt inneboendedenna utvecklingsmöj-
lighet påmed koncentration tjänsten och med konsument

professionelloch medagerande skiljer koopera-som som
fråntiva verksamheter traditionell privatföretagsamhet.

ocksåärDet denna form är ett hot mot ettsom system
privata kapitalvinster påmed bekostnad ett socialtav

servicebehov. inteDet är garanti, möjligheten men en
för offentligaden sektorn mångfaldatt skapa större i

vårdansvarförnyelsen säljautan att sitt till utomstå-
på fattigauktion.ende

naturligtvis ifrågasättakanMan verksamhetom som
bedrivs kooperativ centralorganisationav en och den
anställda Fråganär kooperativ. träffar inte det cen-
trala problemet under vilka förutsättningar kan- en
konsumentstyrd effektiv verksamhet bäst komma till
stånd.

offentligkonkurrensbefriadEn sektor har uppenbara
svårigheter både effektivitetenmed och konsumentstyr-
ningen, riskerar bliatt helt urvattnad.som

privatkommersiellaDen sektorn kan förvisso effek-vara
tiv påi frihetframförd bekostnadmen allsi-- av en-
dig socialtoch rättvis behovstäckning.

kooperativ organisationEn utgångspunktenäven om-
liknarformellt privatkommersielladen drivs inreav-

och yttre finnatryck låtaatt former för att kunder-
direktna/konsumenterna imedverka styrningen av en
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effektivitet professio-verksamhet, garanterasvars av
personal.nell

påståendedjärvt det stöds erfaren-ärDet ett men av
het.

LindströmOl le
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Kooperation medel för det goda boendet och det6.3 som
goda grannskapet

utgångspunktendäromkringgrannskapet ärBostaden och
aktiviteter ochför mängd verksamheter.en

små, tillbringar viallagamla ochochStora unga, en
våra liv i, i närheteneller bostaden.delstor av av

önskemålvisioner, idéervi drömmar och ochAlla har om
våra liv.vi vill idethahur

mångsidighet,bekvämlighet, skönhet, närhetTrygghet och
några ståär kanske kan föromtanke ord deloch som en

visioner.drömmardessa ochav

innefattarboendet och det goda grannskapetDet goda en
olikamötabekväm lägenhet kan behov hossom personerna

där.borsom

också flexiblainnefattar välplanerade ochDet gemen-
gårds-vänliga och vackra trapphus ochutrymmen,samma

till olika aktiviteter.miljöer inbjudersom

lättillgängligService i olika former ska ochvara av
kvalitet.god

grannskapet och det goda boendet ska ävengodaDet
bidraekologiska tillkretsloppet och attvärna detom

miljövänligt livunderlätta för att leva ett änoss mer
i dag.

också fågrannskapet ska det lättgoda attdetI vara
hitta intressegemenskapermänsklig kontakt, och känna

trivsel och trygghet.
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dåvarförSamverkan -

organiseraKooperation betyder samverkan. Att verksam-
på människor självakooperativ betyder attgrundhet

aktiva. ställer ärär krav och medoch ochdeltar Man
når målsittlättare änGemensamttar man en-ansvar.

också tillvara flera kunskapertarMan personerssam.
erfarenheter.och

självamänniskorna störstahar de kunskaper-ärDet som
ocksåönskemål. prakti-och vet hur denbehov Dena om

vilkaverkligheten finns iut,ska ser resurser som
frivilliglokaler, och kanskepersonal,form pengarav

insatsenarbetsinsats. lokala och gemenskapen utgörDen
kooperativa tanken. Lokalt förankradeför dengrunden

inom fritidsverksamhetenkooperativ t.ex barnomsorgen,
bör människorsinom äldreomsorgen kunna utvecklaoch

delaktighet.

Våra barn

i Sverige.bara ökar ökarBehovet barnomsorg ochav
kombineravill föräldrarna förvärvsar-Idag de ettunga

aktivt föräldraskap. villmed ett delak-bete Man vara
inflytande övertig ioch ha barn-omsorgen. Runt om
föräldrakooperativaväxer daghem fram.landet

Långt i Sverige börjadeinnan kommunerna bygga och
igjorde regi.driva detdaghem För barnenHSB egen

"någonkooperativa intedaghemskulle dessa främ-vara
institution del medlemmarnasutanmande eget hus,en av

det stora hem det kooperativadel av gemensammaen
såvill och bör vara". skrev HSB redanhuset 1929.

På lillasätt föräldrakooperativetkan det hemmasamma
ocksåbostads-området bli naturligi idel boendeten
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samnyttjasidag. föräldrakooperativLokaler kan mellan
bostadsrättsförening. Aktiva föräldrar och barnoch ger

också bostadsrätts-innehavare. Studieverksamhetaktiva
fårfritidsverksamheter naturlig grogrund. Nät-och en

bildas kännerdär barnen trygghet och deverk kanvuxna
få hjälp.stöd och

föräldrakooperativ ha särskildakan behovDessa av
ocksåetableringsfasenstödinsatser under och kanske

administration utbildning.gäller ochnär det I HSB
från års driftfinns erfarenhet snart 70 och skötsel

myndighetskontakter när det gälleroch byggande och
förvaltning. idagerfarenheten används förDen att ge

tillhjälp föräldrakooperativstöd och växernya som
bostadsområden.ifram att bytaHsBzs Genom erfaren-

såidéeroch kan verksamheten stärkas ochheter utveck-
förändras ändras.las samt vart efter behoven

åldras glädjeAtt med

våra bostadsområden ocksåblir ju bliräldre äldreJu
områdevill idär. äldre gärnade boende bo kvar detDe

Mångasig. piggadär äldre ärde rotat och krya men
vårdsamtidigt ökar servicebehovet och bland deav

Många bliräldsta.allra och behöver ökadensamma en
social kontakt.

grannhjälpGrannsamverkan, funnitsoch hargrannansvar
i tider. ialla det moderna ochMen samhäl-mer anonyma

grannhjälp ihar förlorat Egentligenlet betydelse. är
så låter,inte märkvärdigt hjälperdet det attsom man

då då. pålitevarandra och kan sällskapDet vara en
småhjälp dagstidningenpromenad, med läsa elleratt

praktiska sysslor.



106

igrannhjälp ökar runtstimuleraför att omIntresset
rundfrågning gjorts bland medlem-Vidi landet. somHSB

sig attvisarbostadsrättsföreningar deti vissamar
hand-sina med ettvill hjälpaär fler grannardet som

hjälp.själva behöverdå faktisktdå änochtag som

ochutflykterockså trivselträffar ochMånga deär
för attäldredeanordnas gestudiecirklar avsom

glädje för varandra.ochsamvaro

äruppskattadbliviti mycketHSBboendeformEn som
Ålders-medlemmar.bostadsrätts-föreningar äldreför

år. Lägenheternaellerär 60medlemskap 55förgränsen
finns gemensamhetsutrymmenoch detäldreanpassadeär

verksamhetmedfyllerochsjälva utrustarboendedesom
stor-tri-inMånga dem flyttaraktiviteter.och somav

till med sagtochfått flera harvänner ochhar nyavs,
hemtjänst.kommunal Ibehöverifrån inte längredeatt

också möjlighet attfinnsbostadsrätts-föreningarna
friskvårdboendeservice, och annan omsorg.utveckla

och atthjälper varandraKombinationen att grannarav
fastighetsförvaltningenerbjudsserviceoch genomomsorg

äldre-braförframtida modellernade enkan avenvara
omsorg.

bostadsområdetifinnsFastighetsförvaltningen redan
organisa-Bostadskooperationens rollsin personal.med

därigenomutvidgas ochpersonellt kan av-toriskt och
Arbetsuppgifteromsorgs-verksamhet. somkommunenslasta

iframtideni utförasregi kani kommunalidag utförs
utveck-attenbartbostadskooperationen. handlarDet om

ekonomisköverenskommaochmodeller er-lokala omla
avlas-skaarbetsuppgifter kommunensättning för de som

tas.

___ - 4A
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Vårda miljönvärnaoch

stårutmaningen mänskligheten införstora ärDen som
frånjorden miljöförstöring.rädda utvecklingatt Den

gårvästliga världen otvetydigtdom den äremot en resa
"giftig soptipp". Förmot att lösa problemen ochen

utvecklingenändra behövs kunskap och engagemang, an-
Därför glädjandeoch samverkan. är det att flersvar

vill självafler aktivt insatseroch med och göravara
vår framtida miljö.för värnaatt För kooperationenom

givet vi tillsammansär det att ska med för-ochvara
livet. ju vi människor tillsammansärDet kansvara som

förändra. är kooperationenDet del haatten av ansvar
sigoch bry om.

ingår ocksåkooperativade upplysnings-grunsatsernaI
hörnpelarna. iverksamhet Runt landetsom en av om

pågår miljöfrågor.intensiv kunskapsinhämtningnu en om
rådslag studie-cirklar, föreläsningsserierochGenom om

miljö Till justoch kurser och konferenser. ärexempel
studier kompostering cir-de populäramestennu om av

kelverksamheterna.

På olikaplats efter plats startar former kon-nu av
aktiviteter. komposteringärkreta Det och källsorte-

ring i olika är lokala miljövänligtformer. Det "Handla
frånkampanjer". Idéer spridsoch erfarenheter den ena

tillbostadsrättsföreningen den Energibesparandeandra.
åtgärder pågårvidtas lösningaroch arbete med lokala

avloppshantering.för ochvatten

påmåste hållbart"Ambitionen inpassaett sättvara
iflödensamhällets naturens kretslopp", sägerdet

Karl-Erik Eriksson vidprofessor Chalmers.
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både vi själva göramiljö vad kanhandlarbättreEn om
vår vi tillsam-görai och vad kanbostadoch envar

till därKooperationen samhällemedverka ettkanmans.
återvinn-hushållningåterbruk, där ochsparsamhet och

framtid.garantin föring blir en

Kicki Johansson
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Bilaga 1

NÅGRA BXEHPELHSB-PROJEKT -

på projektett antal exempel aktuellapresenterasNedan
till boendeservice.utökadinom syftar Pro-HSB ensom

i länsordning.redovisade varje projektFörjekten är
angiven.särskildfinns kontaktpersonen

Kristineberg

tvåKristinebergsprojektet bostadsrättsföre-omfattar
BefolkningenStiftelsen iningar Jerusalem. boroch som

området pensionärer.till Projektetär delstor har
på biståolikai sättsyfte att dessa.startats Ett

Stockholm social-samarbete mellan och StockholmsHSB
inletts. omfattarnämnd har Verksamheten bl.a. varuhem-

sändning, städningpassning lägenheter, och fönster-av
putsning.

RauniKontaktperson: Stockholm,HSB Lang, 08-7853000.

Bandhagen

igenomfördesBandhagen samarbete med bostadsrätts-I
föreningens pensionärsklubb projekt kringettegen
förbättringar inom boende-servicen. servicetjäns-radEn

önskemål iutformades efter de boendes enkät.ter Enen
årutvärdering visade varit1/2 att verksamhetenefter 1

så uppskattad att den permanentades.
HSB-Stockholm, Elsa Carlsson,Kontaktperson: 08-78530-

00.
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nnVäste e

åttafinns bostadsrätts-Västerhaninge TungelstaochI
fådessa bor detföreningar tillhörande IHSB. personer

år undvikaFör att de äldresäldre. attär eller65som
områdetsi allmänna behov samarbetar"drunknar"behov

Socialförvaltningen den lokalaochStockholm,HSB av-
kringdelningen KommunalarbetareförbundetSKAF enav

boendeserviceninom där kommunenförbättringar ochrad
stödjerbostadsrättsföreningarna kompletteraroch var-

varuhemsändning, städning,erbjuds idagandra. Bl.a.
fönsterputsning.ochbud

Mosswall,Stockholm, Inger 0750-206-Kontaktperson: HSB
40.

Hallunda

höghusomrâde övertagit ochär ett HSBHallunda som
åtta föreningar bostadsrätter.medombildat till Repre-

tvåHuddinge-Botkyrka,för kommunen, HSBsentanter av
fackliga organisatio-bostadsrättsföreningarna samt de

enkätundersökninggenomförde somennerna
boendeserviceutveckladvisade önskadede boendeatt en

från sida. därförsök understartadesEtt 1987HSB:s
uppgifter.hemtjänstensövertagit delHSB en av

Westin,Huddinge-Botkyrka, Owe 0753-Kontaktperson: HSB
70180.

UppsalaStädab,

ägs Uppsala ochStädab, HSB KonsumStädbolaget avsom
samrådi Uppsala, och Uppsalamed PROHSBUppsala, har

utvidgadbedrivit boen-försöksverksamhet medkommun
påVeckostädning uppdragdeservice. Försöket omfattade
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sociala hemtjänsten. Försöketden har uppfattatsav
positivt och verksamheten har därför utökats.

ÅkeSTÄDAB,Kontaktperson: HSB Uppsala Brolund,M. 018-
132707.

NorrköpingTuppen,

Norrköpingssamverkan mellan kommun ochI Norrköp-HSB
ing i ihar Brf Tuppen, samverkan mellan kommunensman
olika förvaltningar, servicecentrumbyggt ett medupp
servicelägenhetrer och lokaler för äldre, restaurang,
lågstadieskola, fritidshem och förskola.

HSB-Norrköping,Kontaktperson: Barbro Svahn, 011-2151-
72.

Lyckeby

ålderspensionärerLyckeby är andelen hög, i vissaI
Stiftelsendelar över %. Karlskrona50 ochHSB Karls-

projektkronahem har startat ett tillsyftar attsom
trivsam boende-miljö iskapa trygg och stadsdelenen

på områdenboendeservicenLyckeby. har utökat olikaMan
erbjuda tillsynbl.a.att lägenheten, varuhem-genom av

sändning bud-tjänster.och
Kontaktperson: Karlskrona,HSB Grönblad,Bengt 0455-
19380.

Backa

förhållandenförbättraFör föratt dem bor ochsom
i bostadsrättsföreningarnaarbetar Backa, Backadalen

socialtjänstenBäckebol har Göteborg, ioch Göte-HSB
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granntjänstprojekt ochett medm.fl. startatborg
boendeservice.

AinoGöteborg, Hasselblad,Kontaktperson: HSB 031-6090-
OO.

Mark

Älvsborgi iHSB-föreningeni Mark startat ettharMan
boendeservice. HSB-föreningenvidgad skallprojekt för

på socialaföruppdrag den hem-kommunensb1.a. svara
området.itjänsten

Johnsson,Mark, 0320-14325.Kontaktperson: GunnarHSB

Mellringe

örebroSlånbäret,bostadsrättsföreningiboende HSBsDe
Örebroprojekt i samverkan med blaetthar startat

landstinget, imfl stärkasyfte att denPROkommun,
området.trivseln isociala vändertryggheten och Man

området.i Projektetsig till boende omfattar blaalla
friskvård.hemsjukvård aktivochutökad

örebro, Violet Granström,Kontaktperson: 019-2536-HSB
03.

Tillberga

bostadsrättsföreningVästmanland byggerSödraHSB en
Parkgården. bedrivsParallelltför äldre, ettNya pro-

i utveckla former för samverkanjekt syfte att nya
finns isamhällets och de bostads-mellan resurser som

bostadsrättsföreningarnaförvaltningen, och allmän-det
också serviceföreningnyttiga företaget. startarMan en
boendeservice.för utökadskall enansvarasom
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Södra Västmanland, Ryberg,Kontaktperson: TageHSB 021-
154200.

gudiksvall

Bostadsrättsföreningarna Granbacken ochGranen, Enback-
tillsammans försök grannhjälp.har startat ett meden

områdeti ide boende är engageradeFlera verksam-av
bedriver studie-cirklar, inrettheten. harMan man en

området,samlings-punktidag ifungerarlokal som som
i varjehar utsett kontaktpersoner trapphusman m.m.

KarinGävleborg,Kontaktperson: Josefsson,HSB 0650-
12697.

Sätra

bostadsrättsföreningen i GävleSätra har startatI man
grannhjälp hjälpverksamhet med omfattar bla meden som

gå tillföljamed hunden, med affärenatt ut Syftetmm.
på naturligt tillär sätt stödatt ett medlemmarnage

specielltskapa trygghet, föroch dem borsom ensamma.
Kontaktperson: Brf Sätra, Inger Jensen, 026-100528.

På Jämtlandmomangen,

servicenförbättra isträvan att och utvecklaI HSBsen
bostads-områden menings-och arbetslösaatt ge unga en

sysselsättning ifull Jämtland projektetstartade man
"På innebarProjektet anställdemomangen". att man ung-

äldre småtjänsterhjälpa Projektetde meddomar att mm.
påfinns förvaltnings-varit uppskattat och flerahar nu

områden inom Jämtlands län.HSB
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Nilsson,län,Jämtlands Eva 063-127-Kontaktperson: HSB
030

Solberg

Östersunds och harkommun,län, ABF PROJämtlandsHSB
befintligai att samordnasamarbete syfteinlett ett

därige-förlokaler, attochbl.a. personalresurser -
uppnå boende-service. samverkarBland annatbättrenom

förbättrafastighetsskötseln för atthemtjänsten och
service.hemtjänstens

Nilsson,Jämtlands län, 063-1270-EvaKontaktperson: HSB
30.

Bilaga 2

FRÅNSTÖD BOENDESERVICHIELEGA-MEDKOOPERATIVA PROJEKT
TIONEN

kooperativtprojektredovisasbilaga meddenna 42I
frånerhållitinnehåll, särskilt regeringensstödvilka

Boendeservice-delegation. har uppgett attdessa33 av
något kooperativ iform samband medde använder slags

vårenfrån delegationenenkät 1990.de besvaratatt en
såväl kooperativ därkooperativa har avsettsformerMed

ingåringår, service/omsorgs-personalendärboendede
blandformer dessa.samt av
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Enkäten inteomfattade dock projektde 24 av totalt
fått bidrag103 under 1990. dessa fall viI harsom
utgått frånistället projektbeskrivningarderas i bi-

dragsansökan och valt viut dem bedömer har ettsom
innehåll.kooperativt sigTotalt rör det ytterligareom

nio projekt.

Vissa projekten kan fortfarande till störstaav vara
på påplaneringsstadiet,delen väg realiseras.attmen

Projekten presenteras kortfattat, uppdelade efter typ
dåFördelningenhuvudman. visathar sig enligtav vara

följande:

Bostadsföretag: projekt varav Riksbyggen11 och4 HSB
projektKommun: 18

Landsting: projekt2
Föreningar: projekt varav kooperativa11 4 fören-

ingar

Med huvudman för respektive projekt stårdenavses som
frånbidragetmottagare boendeservicedelegatio-som av

någotbehöver inteDetta dock säga rollfördel-nen. om
ningen i projektet olika intressenter.mellan samt-I

finnsliga projekt flera samverkansparter, vi harmen
här ivalt inteatt de flesta fall nämna dessa.
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Bostadsföretag huvudmansom

kategorier;iin bostadsföretagen treVi delathar
Riksbyggen.allmännyttiga bostadsföretag, samtHSB

bostadsföretagAllmännyttiga

bostadsområdet Larvi.projekt ihar ILandskronahemAB
ifysiskviss förnyelse skall de bormedsamband som

integreradområdet försökett medmed och formavara
boendeservice.

LandskronahemRyfeldt,Olle ABKontaktperson:
4026BOX

Landskrona04261
30Tel: 0418-168

Västerås projektdriverMimer i medettByggnads AB
servicen till boende ochförbättra deattsyftet ge

öppna enkla kontakter mellanförutsättningar för och
i lokal, "nya Skallbergs-boendealla gemensamen

gården".
Björn MimerDahlberg, Byggnads ABKontaktperson:

TorgetStora 4
Västerås722 15

Tel: 021-16 71 52

Bostadsförening ekonomiskKooperativa fören-Stockholms
hjälp till självhjälporganiserar de boendesing SKB

kvartersråden motsvarighet till hyresgäst-SKB:sgenom
kontaktkommittérrörelsens

Karin Wiklund, SKBKontaktperson:
Hantverkargatan 68

Stockholm112 31
Tel: 6008-54 17



117

Sundsvallsbygqen utvecklar boendeserviceAB samordnad i
bostadsområdet Ljustadalen i Sundsvall. iborDe som
området få ökat sin omgivning.skall förta Manansvar

områdesreception,skall hemtjänsten,starta utvecklaen
områdes-skötseln,effektivisera förbättra den yttre

miljön, förbättra bibliotek,samarbetet mellan fören-
kulturfrågor.ingsliv im.f1

Kontaktperson: Rolf Bergbom, SundsvallsbyggenAB
Box 730

Sundsvall851 21
Tel: 060-53 79 81

Bostäder utvecklar samordnad boendeserviceHuge AB i
bostads-området Grantorp/Flemingsberg med 4 300ca
invånare. Ett hus med drygt lägenheter100 föranpassas

år.överboende 55 Gemensam-hetslokalerna skall fungera
området.allaktivitetshus iett för alla boendesDesom

olikaför aktiviteter skall öka och koopera-egenansvar
tiva verksamhetsformer prövas.

Wallin,Kontaktperson: Olle BostäderHuge AB
Box 1073

Huddinge141 22
Tel:08-779 91 00

Familjebostäder i Göteborg boendeserviceutvecklar iAB
Högsbo, Göteborg. Kvarboende skall underlättas och
vårdbehov senare-läggas att bostaden ochgenom anpassa
erbjuda ökad service. Siv Wittgren-Ahl,Kontaktperson:
Familjebostäder

Box 5151
Göteborg402 26

Tel: 031-41 15 00

tillsammansKarlskogabyggen RiksbyggenAB med bl.a
"Från hållplatsprojektetdriver till iboplats Ekeby",
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anonymitet,Syftet är bemötaKarlskoga kommun. att
isolering omflyttningoch med bl.a samverkandeen ny

boendeservicenorganisation iföroch brukarstyrd Eke-
by.

Cavallie,Kontaktperson: KarlskogabyggenPer AB
Box 132

Karlskoga691 23

SB

VästeråstillsammansVästmanlandSödra med kommunHSB
boendeservice Servicekoope-utvecklar samordnad genom

Parkgården i Tillberga. Kooperativetrativet skall bl.a
driftför och skötsel dagcentralen.avsvara

Södra VästmanlandKontaktperson: Ryberg,Tage HSB
Vasagatan 26 B

västerås15722
Tel: 021-15 42 00

tillsammans EskilstunadriverSödermanland medHSB
landsting Servicekoope-Södermanlands länskommun och
irativet i Eskilstuna. förstadsdelen Snopptorp Basen

blir servicecentralverksamheten med dygnet-runt-en
blir arbetsgivarejour. Servioekooperativet för all

primärvårdhemtjänst, fastighets-personal samt
service.

SödermanlandKontaktperson: Mats HSBJansson,
Tel: 016-ll 01 85

pensionärsklubb Reimersholme ReimersholmesochHsBs
Boendeservice kooperativ stimulera mobili-bl.aska och

granntjänster via regelbunden uppsökande verksam-sera
på ReimersholmePostkontoret har lagtshet. ochner, nu

ombesörja utvidgad postservice iska samarbeteman en
med Posten.
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pensionärsklubbSödergren,Kontaktperson: Ivar HSB:s
Tel: 08-84 41 57

Riksbyggen

Riksbyggen i bedriverKalmar boendeserviceprojektet
i Riksbyggens bostadsrättsföreningKruthornet Kalmarhus

områdetservicecentral iöppnatsharEn med lokaler10.
cafeteria,reception, hemtjänst,för möten aktivi-och

teter mm.
RiksbyggenKontaktperson: Jan-Olof Jahnsberg,

Box 710
Kalmar391 27

0480-156 50

huvudmanKommun som

Vimmerby boendeserviceutvecklar samordnadkommun för
handikappade i glesbygd. Locknevi,äldre och I ochTuna

Frödinge försam-lingar skall arbeta för att för-man
socialabättra nätverket.det

Christer JohanssonKontaktperson:
Vimmerby kommun, Stadshuset

Vimmerby598 00
Tel: 0492-120 00

anläggningutvecklar serviceVetlanda kommun fören ny
i anläggningen finnsStenberga by.och omsorgsboende I

service-bostäder senildementa,och gruppboende för en
butik gemensamhetlokaler för omnejd.hela bynsamt med

för i anläggning-byalag verksamhetenStenberga svarar
driver butiken igemensamhetslokaler samt koope-ens

rativ form.
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Karl-ErikKontaktperson: Arturson
Vetlanda kommun

Vetlanda574 01
Tel: 0383-971 00

åttaHaninge tillsammanskommun med bl.a bostadsrätts-
föreningar inom utvecklar samordnad boendeservice iHSB
Västerhaninge. iordningställasnärträfflokal skallEn

områdesbutikens hemsänd-ningsserviceoch utökas och
i lokalvår-integreras Fastighetsskötarearbetet. och

boendeservice.skalldare ge
Lövgren, HaningeKontaktperson: Kenth kommun

Handen136 81
08-745 80 00

Fritidsnämnden i Norrköpings kommun utvecklar samordnad
bostadsområdeti frånboende-service Ljura 1950-talet

invånare. Områdetmed skall förnyas fysiskt2.000ca
socialt. kooperativ bildasoch Ett skall de boendeav

områdeti föreningaroch verksamma för drivaatt en
områdeslokal.

Linder, NorrköpingsKontaktperson: Tord kommun
Hospitalsgatan 30

Norrköping601 81
Tel: 011-15 29 39

Sociala distriktsnämnden i Kortedala, Göteborgs kommun
småhusområdeboendeservice iutvecklar inomett stads-

iUtby Göteborg.delen lägenheterNya byggs och en
inryms i befint-ligagrannskapscentral de byggnader med

matservering, bibliotek, biograf, "informa-tionspunkt",
reception social hemservice,för varuhemsändning mm.
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Catarina socialdistriktKontaktperson: Almgren, Kor-
tedala

Box 470 77
Göteborg402 58

031-31 75 46

iSocialförvaltningen Gävle Hyresgästföreningenoch i
projektetdriverGävleborg Myrstacken caféverksam-med

bostadsområdetioch träffpunkt för de boendehet An-
idersberg Gävle.

Catharina Hedin, socialförvaltningenKontaktperson:
Gävle kommun
Box 803

Gävle801 30
Tel: 026-17 87 68

örebroVivalla-Lundby i driverkommundelsnämnd projek-
Vivalla-LundbyområdetVivalla itet förnyelse. I är

medelåldern låg, mångautflytt-ningen männi-stor och
i socialtskor behov stöd. Nyckel-ordet för utveck-av

lingsarbetet mobiliseringär bl.a alla berörda,av
socialastärka nätverk, i ledningbrukarmedverkan av

samhällsservicen förbättringar fysiskasamt den ochav
utifrånsociala miljön de boendes behov.

Westlund, Vivalla-LundbyKontaktperson: Gudrun kommun-
delsnämnd

Diktargatan 20
Örebro703 70

Tel: 0583-405 89

driver tillsammansNacka kommun med bl.a StockholmHSB
projektet i kooperativmed Jarlaberg,Kom stadsdeloss

bostadsområde.i Nacka, Jarlaberg är ett nytt Utveck-
lingsarbetet till stärkasyftar den lokala servicen,att

inflytande,boende lokalt stimulerade ett socialage
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föroch personal samt verkamedkontakter or-grannar
granntjänster.ganiserade

Ulfheim,Monica Nacka kommunKontaktperson:
Nacka131 81

87 0008-718

driversocialförvaltning, socialdistrikt 8,Stockholms
samverkansprojektet i Hökarängen. EnochGrannskaps-

kontaktkommittêerna.aktiv boendemedverkan byggs upp av
iiordningställsreceptionträff-punkt meddenI mm som

gårdsföreståndare.medmedverkar bl.acentrum man en
Månsson, socialdistrikt i Stock-Göran 8Kontaktperson:

holm
6027Box

Enskede122 06
Tel: 05 2008-93

i utvecklar ettkommundelsnämnd Bräcke kommun,Kälarne
iservicecentrum Sörbygden. Under ett taksamordnat

biblio-byvaktmästare,barnomsorgäldreomsorg,samlas
distriktssköterska och postkontor.servicekontor,tek,

Kälarne kommundelsnämndUlla Johansson,Kontaktperson:
60Box

Kälarne840 64
Tel: 800696-404

Pågåendedriver projektet Kronoparken.Karlstads kommun
miljön samordnas medskallupprustning den yttreav

på frånidéer de boen-insatser försociala att ta vara
de.

Karlstad kommunJohansson,AlfKontaktperson: K.
Karlstad651 84

Tel: 054-19 51 23

allaktivitetshus uppförs basEttBurlövs kommun. som
Klövervägsprojektet ii Burlöv.verksamhetenför
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Burlövs kommunErlandsson,Kontaktperson: Eva
Box 53

Arlöv232 21
Tel: 90040-43 00

kommundelsnämnden Dellenbyggden,Hudiksvalls komun,
UtifrånSvågdalsprojektet.driver gemensamen ny ser-

serviceorgani-viceanläggning lokal samordnadskapas en
framtid.sation stöd för kvarboende och bygdenssom
fråninsatser deskall kompletteras medVerksamheten

själva.boende
Krohn, Dellenbygdens kommundels-RolfKontaktperson:

nämnd
Edevägen 32

Delsbo60820
Tel: 0653-106 00

Örebro tillsammansMikaels kommundelsnämnd, medkomun,
projekt möjliggöradriver förRiksbyggen ett attbl.a

villaområdetypiskt iäldrei Gamlakvarboende ett
kommunikations- in-medHjärsta. skall arbeta ochMan

primärvårdensköpsfrågor, tillgänglighet, fritidsverk-
åtgärder socialaför stärka nätverk.attsamhet och

MikaelsGöransson, kommundelsnämndKontaktperson: Inger
Lertagsgatan 8

Örebro703 47
26 07Tel: 019-21

driver tillsammansSvenljunga med Kalvs byalagkommun
aktivitetscentrumFramtidsbyn Kalv Iprojektet mm.-

åtgärds-program aktivitetscentratär medbyalagets nya
framtid.föravgörande bygdensför äldre Ibostäder

distriktsvård, social service, kul-samordnascentrat
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självständighetsnivå ef-turism, Högfritid,tur, mm.
tersträvas.

Svenljunga kommunAndersson,TorkelKontaktperson:
Box 201

Svenljunga512 01
Tel: 0325-180 00

boendeprojek-genomföri komun,Socialnämnden Laholms
domi-i Veinge. OrtengrannskapsarbeteSolrosornatet -

mångasmåhusboende, är äldre. Planervaravavneras
servicekooperativ.ettfinns bl.a skapaatt
Arvidsson, Laholms kommunMargaretaKontaktperson:

Stadshuset
Laholm80312

Tel: 0430-153 71

FramtidensLinköping driver projektetiSocialtjänsten
bostadsområdet boendesUllstämma.i och DeT1boplats

grannskapsråd.s.k Inärdemokrati skall utvecklas genom
hushåll finnasskall detvarje grannskap ca 250-300

för all verksamhet. Utveck-basgrannskapshusett som
försök förena den brukarkoope-attlingsarbetet är ett

personalkooperativa.rativa tanken med den
AnderssonThoreKontaktperson:

i LinköpingSocialtjänsten
Tel: 62 28013-20

iutvecklar kommundelscenterSmedjebackens ettkommun
såväl skallför gamlaMalingbo. Kvarboende ungasom

bostäder och ettbyggandesäkerhetsställas genom av nya
förverkli-försökaEkotanken skallservicecenter.nytt

serviceanläggningen förvaltasskall eventuelltochgas
förening.lokalav en

DagwallKontaktperson: Ewa
Smedjebackens kommun
Tel: 0240-601 16



125

Landsting huvugggsom

psykiatri-landsting, Enskede-SkarpnäckStockholms läns
iprojektet Kärrtorpdriver "Grannansvarsektor,ska -

kooperativ utveckling". Utflyttningenförcentrumett
från underlättasmentalsjukhus skall bland annat genom

bildas människor psykiskaarbetskooperativ för medatt
sociala handikapp.och

Filipe Enskede-SkarpnäckCosta, psyk.Kontaktperson:
sektor

Huddingevägen 103
Johanneshov121 43

Tel: 169308-81

landsting, stödJönköpings utvecklar med data-läns av
distributionssystembeställnings- förtekniken ochett

dagligvaror apoteksvaror.och
Lars-Åke Reimer, Jönköpings läns lands-Kontaktperson:

ting
Länssjukhus Ryhov

Jönköping551 85
Tel: 036-10 41 90

Föreningar huvudmansom

husföreningarFolkets

iHusförening Göteborg,Angered,Lövgärdets Folkets
servicen förbättra boen-vill ochutveckla den lokala

områdetdeförhållandena i Lövgärdet. ärSyftet att
servicen, lättill-göra denkommunalaflytta ut den mer

organisa-tionerföreningar ochgänglig pröva kansamt om
området.servicefunktioner ivissaöverta
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ÄlvkarlebyhusStiftelsenLind,Kontaktperson: Ingvar
Box 104

Skutskär814 Ol
Tel: 026-765 70

Bygdegårdsföreningar

Bygdegårdsföreningen i Ljungbyholm, KalmarTvärskogs
iprojektet Tvärskogsdriver Vardagsgemenskapkommun,

bygdegårdBygdegård. Tvärskog bor 435 EnI personer.
boende-service föruppförs med lokalerför samordnad

fritids-verksamhet, äldreomsorg,skola, barnomsorg,
föreningsliv mm.

Bygdegårds-Carl-Bertil Nelson, TvärskogsKontaktperson:
förening

Tvärskog 3810
Ljungbyholm388 00

Tel: 0480-156 70

ÅmålsÅnimskogs driverByggnadsförening i ettkommun
tillsamlingslokal skall utvecklasprojekt där bygdens

service-och bor ochkulturcentrum. Desamordnatett som
anläggningensjälva föri skall tabygdenarbetar ansvar

driva verksamheterna.och
ÅnimskogsErik byggnadsföre-Kontaktperson: Svensson,

ning
Pl 4178

Åmål662 00
Tel: 0532-171 33

föreningarKooperativa

ii Eskilstuna erbjuderKooperativet ettAstrarna cen-
Vitsippan,i Eskilstuna, kvbeläget kvartertralt ser-
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äldrekooperativ.fritids-aktiviteter ettvice och genom
på ideell basisdelvis drivs är öppenAktiviteterna som

till föreningensservicen medlemmar.ochför alla ges
LindkvistGöranKontaktperson:

Smedjegatan 25
Eskilstuna631 OO

Tel: 84016-15 48

Förening, boendeservice-Kooperativa Angered,Eriksbo
Eriksbo, Parallellt medprojektet i Göteborgs kommun.

bostadsområdet vill vidare-fysisk förnyelse manaven
Eriksbo-modellen. Husombud och trapp-den s.kutveckla

i varjefinnas bl.a förmedlandehusombud skall som
Familjebostäder.boende, ochmellan de EKFlänk

Eriksbo KooperativaLidfeldt,Kontaktperson: Sture
Förening

Tel: 031-48 18 45, 48 14 81

ÖvertorneåServicekooperativet Josefin i ibyn Aapua
aktiva driveri bl.aKvinnorna är ochkommun. Aapua

bådekooperativet där de väver, ochAapuaprodukter, syr
servicekoopera-nybildadedetMedsköter barnomsorgen.

gå vidarevill även äldre-Josefin och ordnativet de
service i byn.samordnaoch annanomsorg

ServicekooperativetDecirée Krutrök,Kontaktperson:
Josefin

Tel: 560927-240

socialförvaltningen i StockholmsStockholm ochKonsum
Närbutikernasdriver projektet förbetydelsekommun,

närbutikens möjlig-vill undersökaäldreomsorgen. Man
organisa-toriskt, fysisktekonomiskt, attheter --

exempelvis cafêrörelse,sin medverksamhetutöka egen
katalogförsäljning för-och/eller attfärdiglagad mat,

boklån,service apotek, system-post,medla somannan
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hemtjänsteni förmedsamarbeteattbolag samt svara
varuhemsändning.

Gavatin,Margareta K-konsultKontaktperson:
Tel: OO08-744 00

Studieförbund

ÄlvsbynPiteåbygden och utvecklar boendeser-ABFABF
Öjebyn Piteåii bostads-vicen och Annelund kommun samt

Älvs-byn.området iStigarna sker delsInsatserna som
avinstitutionaliseringen människori för medledett

fråninför äldrepsykiska dels flyttarproblem, som
återskapas hjälpmedBygemenskapen skalllandsbygden. av

gårdsträffar, studiecirklarkulturaktiviteter, etc.
PiteåbygdenGranström,Ander ABFKontaktperson:

Uddmansgatan 20
Piteå28941

Tel: 0911-934 25

föreningarÖvriga

"Vågspelet" på Vrångö ligger iProjektet genomförs som
skärgård invånare. Föreni-södra och harGöteborgs 350

bestårVrångö på gång, kvinnor,ett 15-talsom avngen
"Vrångöhus"igång utvecklingsarbete.dragit ett Etthar

inrymma servicelägenheterskall bl.aDettaplaneras.
matbespisning föraffär, barn "Bamba",äldre,för

bibliotek, distriktssköterska,bank,barnomsorg, muse-
och tvättstuga.postum,

VrångöTörnell-Levin,Annika FöreningenKontaktperson:
på gång

Hus 175
Vrångö430 83

Tel: 55031-97 53
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Intresseförening driver projektetKnaftens Knaften-
Framtidslandet, servicecentratLycksele kommun. skall

själva.byggas Knaftenborna All samhällsserviceut av
intresseföreningeniskall samverkan med utvecklas till

verksamhetsområdedrifts- ochsamlas medett eget eko-
nomiskt ansvar.

Arvidsson,Kontaktperson: KnaftensIngvar Intresseföre-
ning

Telz 0950-200 83, 398 75

föreningHyppelns ochHamn- Strandkassa ek. och. Hyp-
Ö-råd Ö-värd på Öckerödriver projektetpelns Nordö,en

traditionkommun. Hyppelns mycket starka ochav spe-
ciella självförvaltning vidareutvecklas.skall Tele-

påhjälp kvinnorskallstugan med ön lägga ochav upp
administrationen.sköta

Ö-rådet,Anne-Marie Dahlin,Kontaktperson: Hyppeln
Tel: 031-96 43 87, 1996 41
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Bilaga 3

BOENDEOHÅDESANRNUTNA NÅGRAANDRA KOOPERATIV EXEHEL-

återfinnsbilaga presentationerkortfattadedennaI av
boendeområdesanknutna kooperativ verkarantalett som

fristående från bostadskooperationen,den etablerade
frånsärskilt Boendeservicedelegationen.stödoch utan

på boendeområdesan-bör endast exempelDessa ses som
dåkooperativ, vi finns betydligtvet att detknutna

fler.

på frånUppgifterna sig delvisgrundar underlag de
Skåne,kooperativa utvecklingsgrupperna ilokala LKU

innebärTyvärrJämtland och Norrbotten. avsaknaden av
från övrigaunderlag delar landetatt storaLKU:n av

inte finns representerade.

kooperativ vi i följande ärdet kan presenteraDe upp-
utifrån enligt följande:ställda typ verksamhet,av

Vård- kooperativomsorgskooperativ:och 2
kooperativbykooperativ:Samhälls- och 10
kooperativHantverkskooperativ: 4

Fristående konsumentkooperativ: kooperativ2
Fritids- turismkooperativ: kooperativoch 2
Fristående kooperativboendekooperativ: 5

kooperativTotalt: 25

Vård- omsorgskooperativoch
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Ingelsgården i Lövvik
ändamåltill främjaFöreningen att medlemmarnashar

intressen enligt socialtjänstensekonomiska attgenom
sjukvårdslagens tillhandahål-intentioneroch hälso- och

äldrekooperativt övrig erforderligboendela samt äldre-
såsom hälsovård,sjuk- hemtjänst,omsorgsverksamhet och

hemsjukvård, färdtjänst.dagcentral och

drivaKooperativet kan dessutom för äldreomsorgen när-
såsomstående trädgårdsodling,studieresor,verksamheter

service-, fritids-, inköpsverksamhet,kultur- varioch
medlemmarna deltar konsumenter och/eller producen-som
ter.

DahlénKontaktperson: Hervor
Pl 1405

Hoting830 90
Tel: 0671-500 44

Båtskärsnäs,Kalix, äldrekooperativ
Servicehus vill sälja sina tjänster.där man

ErikssonKontaktperson: Lars genom
IsakssonEva

Koopsam
Noliagatan 1

Piteå941 31
0911-933 25

bykooperativSamhälls- och

Tjörnarpsbygdens förek
främja ekonomiska intressemedlemmarnasAtt attgenom

tillhanda-hålla sådrivalokaler och/eller verksamhet
såvälprivat alternativ service erbjuds tillochatt

organisationer privatpersoner vilkaföretag, ärsom
i föreningen.medlemmar



132

HåkanssonKontaktperson:
BOX 28

Tjörnarp40240

Östraby förek
tillhandahålla drivaoch/eller verksamhetlokalerAtt

såväl tillservice erbjudsså alternativprivat ochatt
privatpersonerorganisationerföreningar,gföretag, som

i föreningen.vilka är medlemmar
östraby 10Adress:

Hörby242 97

förbyalag ekAlsens
befrämja livs-medlemmarnas ochochsäkerställaAtt

främjadrivmedelsförsörjning i medlemmarnasAlsen, att
invånar-hushållning ekonomiskt aktivtoch utvecklaoch

i Alsen.behovnas

ändamål:Föreningen skall för detta
på in-förvalta affärslokaler,bästa sättochBygga0

drivme-glesbygdsbutikutrustning för ochredning och
idelsstation kyrkby.Alsen

tillhandahållaPå ochsätt anskaffa ochbästa varor0
tillgodoseväl ägnade medlemmarnastjänster är attsom

behov.
drivmedel ilivsmedeldriva med ochSjälv handelo

prin-alternativ lokaler alltutarrendera efterAlsen
påintressen tillvaracipen medlemmarnas tasatt

sätt.bästa
LindAstridKontaktperson: Larsson

Pl 1400
Nälden833 44

Tel: 0640-430 63

RudsjöBykooperativet ek för
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ändamål främjatill medlemmarnasFöreningen atthar
ekonomiska intressen genom:

småskaligbedrivainitiera och/ellerstimulera,att0
Rudsjö,iföretagsamhet

utveckling i Rudsjöturistiskfrämjaatt genom;en0
uthyrning,driva föruppföra och stugoratto

naturanknytningturistverksamhetbedriva medatt0
friluftsaktiviteter,såsom fiskejakt, och

tillvarata den lokala hantverkstra-främja ochatt0
försäljningköp ochditionen samordnaatt avgenom

föreningenstillverkats medlem-hemslöjdsalster avsom
mar .

främja utbildning för för-Föreningen dessutomskall
potentiellaeningens och medlemmar.anslutna

FritzKontaktperson: Ingemar
Rudsjö 7772

Strömsund833 00
Tel: 0624-600 22

Frostviken förekForum
ändamål främjatill medlemmar-Frostviken attharForum

stimulera,initiera,intressenekonomiska attgenomnas
inte uppenbarligeni fall verksamhetenutveckla och de

såsomdriva verksamheter beredaandra,konkurrerar med
småskaligfritidsboende för medlemmarna,boende änannat

fritids-utbildnings-service ochföretagsamhet, samt
sysselsättningsocial i skapa ochverksamhet, syfte att

till Frostviken.möjliggöra flyttningdärmed en
BeritKontaktperson: Jonassson

Box 7
Gäddede830 90

Tel: 0672-105 OO
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Gimdalsprojektet förek
ändamålFöreningens främja ekonomi-är att medlemmarnas

tillvarataintressen grundförutsätt-att deska genom
finns i näringsliv,ningar för utvecklingbygdensom av
kultur.boende och

sin föreningenverksamhet skall sträva deefterGenom
uppnåskan förfördelar samverkan samt verkasom genom

kunskapsutveckling.medlemmarnas

tekniska, ekonomiska administrativatjänster ochDe
på personal samtproduceras grund egenanställdavsom

liknande maskiner,föreningens ADB-utrustning och skall
föreningeni huvudsak konsumeras medlemmar.av

oförhindradFöreningen sälja tjäns-är dock att externa
föreningenkonsumeras medlemmar.ter som av

MånssonKontaktperson: Ivar
Gimdalen 1446

Bräcke60840
Tel: 0693-130 66

Huså Lift förek
ändamåltill främjaFöreningen har att medlemmarnas

främja turistiskekonomiska intressen utveck-attgenom
Huså, sysselsättningmöjligheterna tillling i ökarsom

samhällsservicesäkerställer grundläggandeoch genom
liftanläggning, skidbackar, cafeteria, skid-drivaatt

husvagnsparkering.uthyrning och
Håkan FernströmKontaktperson:

Huså 1622
Järpen830 05

Tel: 420,07, 4200647-420 95, 05
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byautveckling förekLidsjöbygdens
ändamål främja medlemmarnastill attFöreningen har

initiera, stimulera,intressen attekonomiska genom
såsom småskaligdriva boende,verksamheterochutveckla

fritids-utbildnings-,service ochsamtföretagsamhet,
sysselsättningi skapa ochattsocial verksamhet, syfte

Lidsjöberg.inflyttning tillmöjliggöradärmed
LindgrenKontaktperson: Rune

28Box
Lidsjöberg830 86

Tel: 0670-700 32

Samhällskooperativet ek förByssbon
ändamål främjatill medlemmarnasattFöreningen har

initiera, stimulera,ekonomiska intressen attgenom
såsom småskaligboende,driva verksamheterochutveckla

utbildning, fritids ochservice samtföretagsamhet,
sysselsättningi ochatt skapasocialverksamhet, syfte

tillinflyttning Högarna, Fagerlandmöjliggöradärmed
och Ollsta.

Stig AnderssonKontaktperson:
Högarna 4628

Lit30830
26, 410 30Tel: 0642-410

föri ekSamägan Mattmar
ändamål ekonomi-främjaär medlemmarnasFöreningens att

iföretagsamhet allautvecklaattintressenska genom
industrilokaler,exempelvis äga och hyraattformer,

inflytt-fördriva fiskcentrum och verkaattanlägga och
församling.ining merboende Mattmarsoch

FredrikssonKontaktperson: Ingemar
Fack 23

Mattmar02830
530640-410
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Hantverkskooperativ

slöjdare förekKrokoms
ändamål främja sinatillFöreningen medlemmarshar att

ekonomiska intressen genom:
tillhandahållapå effektivaste sätt anskaffa ochatt0

råvaror billigatjänster väl ägnadeär och attoch som
tillgodose medlemmarnas behov.

på sälja hemslöjdsalstereffektivaste sätt deatt som0
föreningens medlemmar.producerats av

till uppgift:Föreningen dessutomhar
främja utbildningsverksamheten föreningensblandatt0

blivandebefintliga medlemmar,samt
tillvarata ifrämja hemslöjdstraditionenochatt0

kommun.Krokoms
Ragnhild EklundKontaktperson:

Hissmoforsvägen 4
Krokom830 40

Tel: 0640:101 04

Ljunqdalens Hemslöjd ek för
ändamåltill främja sinaFöreningen att medlemmarshar

ekonomiska intressen genom:
tillhandahållapå effektivaste sätt anskaffa ochatt0

råvaror tjänster tillgodoseär väl ägnadeoch attsom
medlemmarnas behov,

på effektivaste säljasätt hemslöjdsalsterdeatto som
föreningentillverkats medlemmar.av

Föreningen till uppgift:har dessutom
utbildningsverksamhetenfrämja föreningensblandatto

befintliga blivande medlemmar.och
tillvaratafrämja hantverkstraditionen iatt ocho

Ljungdalen Storsjö.och
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Kontaktperson: LjungbergUlla
Ljungdalen830 35

Tel: 0687-202 50, 202 38

Näs hantverkare ek för
Föreningen ändamåltillhar att främja sina medlemmars
ekonomiska intresse genom;

påatt effektivaste sätt0 anskaffa tillhandahållaoch
råvaror tjänsteroch är väl ägnade till tillgodosesom
medlemmarnas behov,

påatt effektivaste sätt försäljao de hemslöjdsalster
producerats de föreningsmedlemmarsom av är bosattasom

i Näsbygden.

Föreningen har dessutom till uppgift;
att främja utbildningsverksamheten0 bland befintliga

blivandesamt medlemmar,
främjaatt tillvarataoch0 hemslöjdstraditioner i

Näsbygden.
Kontaktperson: Ulla Johansson

Fack 63
Fåker830 22

Tel: 063-603 45, 602 79

Spinnhuset ek för
Föreningen till ändamålhar att främja sina medlemmars
ekonomiska intressen genom:

påatt effektivaste0 sätt anskaffa tillhandahållaoch
råvaror tjänsteroch är väl ägnade tillgodosesom att
medlemmarnas behov,

påatt effektivaste sätt0 sälja de hemslöjdsalster som
tillverkats föreningens medlemmar.av

Föreningen har dessutom till uppgift:
att främja utbildningsverksamheteno bland föreningens

befintliga blivandesamt medlemmar, samt
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tillvarata hantverkstraditionen ifrämja ochatto
Tåsjödalen.

Hillevi Lithander.Kontaktperson:
Box 74

Norråker830 81
Tel: 0671-300 74

Fristående konsumentkoogerativ

varukooperativ förVallaskogens ek
Föreningen, kooperativ sammanslutningär desom en av

i bostadsrättsföreningen tillboende Vallaskogen, har
främja sinasin huvudsakliga uppgift medlemmarsatt

ekonomi genom:
tillhandahållapå effektivaste sätt anskaffa ochatt0

tillgodosetjänster, är väl ägnade attochvaror som
medlemmarnas behov,

uppgift:föreningen tillDessutom har
sin sprida information ochverksamhet kun-att0 genom

kooperativa idén.skap denom
MadbergKontaktperson: Eva

Frösön832 OO
Tel: 063-446 34

Flintas förekDV
ekonomiska intressenFrämja attmedlemmarnas genom

Föreningendriva kioskrörelse. skall verka för atten
på servicehuset Flintebohemmetbesökandede ochboende

tillgång till kiosk.service i form av
Adress: Muraregatan 19

Skurup274 00
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turismkoogerativFritids- och

Föreningshemmet förRasten ek
inomanställda Landskronahemboende och samtBereda

Landskrona-avdelningenHyresgästföreningen iimedlemmar
utnyttjarekreation möjlighet Landskrona-att ABgenom

fritidsanläggning Saxtorphems 1:18.
Adress: Box 4026

Landskrona261 04

Tåsjöbergets fritidsanläggning förek
ändamål främjatillFöreningen medlemmarnashar att

Tå-drivaekonomiska intressen att och utvecklagenom
främjafritids-anläggning, därmedsjöbergets och medlem-

Tå-till bosättning imöjligheter arbete ochmarnas
sjödalen.

JakobssonKontaktperson: Hans5
E Kyrkåsjö

Hoting830 80
Tel: 50, 670671-200 200

Fristående boendekoogerativ

Hyresrättsförening LineroKooperativa förek1Lunds nr
ekonomiska intressenfrämja medlemmarnasAtt genom

ifastighetenförvalta kv Valdemar Lundsochanskaffa
upplåtaåt lägenheter medmedlemmarnakommun och att

hyresrätt.
Riksbyggenc/0Adress:

BOX 8057
Malmö200 41

Tel: 040-32 30 00

Kollektivhus förekLunds 2nr
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Fastighetsenligt kontrakt med Lunds KommunalaAtt LKF
på Regnbågen åtfastighetenhyra ett hus och attAB 1

upplåta lägenheter hyresrättmed och attmedlemmarna
förvaltningsavtal fastighetenenligt förvaltamed LKF

social fysisk miljöförverka god och samtoch att en
trivsel meningsfulla aktiviteterfrämja för allaoch

åldrar.
Kontaktperson: Hall

Sunnanväg 237
Lund222 70

Bostadsrättsföreningen Tuggelite, Karlstad
Bostadsrättsförening ilägenhetermed fem hus samt16

på Inflyttningkvm. höstengemenskapshusett 324 1984.
social samhörighet, aktivtVill utveckla boende medett

låg energi- resursanvändning.förvaltarskap ochsamt
energisnålt solfångarebyggda med och pellets-Husen

Avfallsåtervinning växthusodling.brännare. och De
området.sköterboende gemensamt

Kooperativ boservicehyresrätt med kv Leoparden,-
Piteåcentrala

varje kooperativlägenheterTotalt byggs 102 varav-
till 15-tal lägenheter.planerats ett

bildasFöreningen sköter drift"tar över" och ochsom
åldrar,underhåll olikaBoendegruppen är blandad,etc.

föreningenäldre överväger. bestäms sedan vadde Inom
frågai extraservice. blivill köpa form Kanman av om

småtjänsterstädning, väntjänster inometc. ochex.
kooperativet.

får påverkamed och byggetboende attDe vara genom
pågår samtidigtprojekte-ringen bo-träffarna.som

LindqvistKontaktperson: Torgny
Hyresbostäder Tel: 0911-169 70

IsakssonEva
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Tel:Koopsam 0911-933 25

ÖjebynBoföreningen förekBagaren,
Öjebyn upplåterfastigheten lägenheternaoch38:8Hyr

enligthyresrätt. lägenheter. Verkar20-taletmed Ca
social fysisk miljöför god ochstadgarna och skallen

trivsel menings-fulla aktiviteterfrämja och för alla
åldrar.

LindqvistKontaktperson: Torgny
Hyresbostäder Tel: 0911-169 70
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Bilaga 4

LÄNSÖVERSIKT

kooperativasamtliga deinnefattarförteckningDenna
rapport.iredovisats dennatidigarevilkaverksamheter

beskrivit.ejtidigarenågra vitillkommerDessutom som
principenlänsvis efteruppställdärFörteckningen

huvudman0
inriktning/område0

länStockholms

BostadsföreningkooperativaStockholms
VasastanKv

Haninge Kommun
VästerhaningeiboendeserviceSamordnad

Bostäder ABHuge
Grantorp/FlemingsbergiboendeserviceSamordnad

psykiatriska sektorEnskede-Skapnäck
i KärrtorpProjekt Grannansvar

kommunNacka
i JarlabergmedProjekt Kom oss

socialförvaltningStockholmsSocialdistrikt 8,
i HökarängensamverkansprojektGrannskaps-och

i StockholmssocialförvaltningenochStockholmKonsum
kommun

för äldreomsorgenbetydelseNärbutikensProjektet
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ReimersholmesReimersholmepensionärsklubb ochHSB:s
Boendeservicekooperativ.

påboendeservice Reimersholme, StockholmsSamordnad
kommun

Huddninge- BotkyrkaHSB
Hallundaprojektet. Samarbete med kommunen.

Bandhagenstockholm,HSB
grannhjälp/boservice. Samarbete medPensionärsklubb,

kommunen.

VästerhaningeStockholm,HSB
småtjänster utförskommunservice utförsViss HSB,av

områdeskontor.via HSB:s

Örby/Östbergastockholm,HSB
stödjainitiativ till älderattHSB-medlemmars egna

medlemmar.

Täby-RoslagenHSB
fritidsassistentfritidsverksamhet,Grindtorp, 1 an-

småärenden.Småreparationer, Samarbete medställd.
kommunen.

länUppsala

UppsalaHSB
50%.kooperativa Städ 50%,HSBAB KonsumUppsala

hemtjänst är kund.Kommunens

länSödermanlands

EskilstunaKooperativet Astrarna,
VitsippanKv
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SödermanlandHSB
EskilstunaSnopptorp,i StadsdelenServiekooperativet

Östergötlands län

fritidsnämndNorrköpings kommuns
Ljuraboendeservice iSamordnad

LinköpingiSocialtjänsten
bostadsområdet ochi T1Framtidens boplatsProjektet

Ullstämma

NorrköpingHSB
kommunen.medsamverkarTuppen,

länJönköpings

kommunVetlanda
i byboendeservice StenbergaSamordnad

sjukvårds-ochlandsting, hälso-Jönköpings läns norra
distriktet

hemsjuk-hemtjänst ochinomvaruförsäljningSamordnad
Jönköpingsvård, kommun

JönköpingHSB
år,invånare närser-över 65andelstorBrf Harpunen,

bud,grannhjälp, fönsterputs,samlingslokal,vice,
lägenhetstillsyn
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Kalmar län

Riksbyggen, Kalmar
Projektet Kruthornet i kv Kalmarhus

Vimmerby kommun
Boendeservice för äldre handikappadeoch i glesbygden

Tvärskogs bygdegårdsförening
Projekt Vardagsgemenskap i Tvärskogs Bygdegård

Blekinge län

HSB Karlskrona
Lyckeby, varuhuhemsändning, småtjänster,bud, städning
Malmöhus län

AB Landskronahem
Bostadsområdet Larvi

Burlövs kommun
Klövervägsprojektet i Burlöv

Tjörnarpsbygdens ek för
Samhälls- och bykooperativ

Östraby ek för
Samhälls- och bykooperativ

FlintasDV ek för
Konsumentkooperativ

Föreningshemmet Rasten ek för
Fritids- och turismkooperativ
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förekLinerohyresrättsförening 1kooperativa nrLunds
boendekooperativFristående

förekkollektivhus 2Lunds nr
boendekooperativFristående

länHallands

kommunLaholms
VeingeigrannskapsarbeteProjekt solrosorna -

länBohusochGöteborgs

GöteborgAngered,Husförening,FolketsLövgärdets
VisionProjektLövgärdetiboendeserviceSamordnad

GöteborgKortedala,distriktsnämndsocial
UtbystadsdeleninomboendeserviceSamordnad

i Göteborg ABFamiljebostäder
Göteborgi Högsbo,boendeserviceSamordnad

gång,på kommunGöteborgsVrångöFöreningen
VrångöpåVågspelProjekt

ÖckeröHyppelns-Ö-råd,ochstrandkassaochhamnHyppelns
på NordöÖ-värdProjekt en

kommunFörening, GöteborgsKooperativaEriksbo
AngeredEriksbo,iBoserviceprojekt

AlingsåsHSB
ärendenfönsterputs, m.mstäd,Linden,Brf
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GöteborgHSB
Moränåsen, boendeservice

GöteborgHSB
från socialdepartemen-boendeservice, stöd bl.aBacka,

med kommunenavtaltet,

GöteborgHSB
Väntjänst, aktivapensionärsklubb,Vidkärr, 50

GöteborgHSB
aktiva"hjälpandegranntjänst, hand", 15-20Rodret,

GöteborgHSB
boendeservice stödmedlemmar, kom-Lödöse,Brf avav

utvecklingsarbeteförmunen

Älvsborgs län

ÅmålÃminskogs Byggnadsförening,
Service- och kulturcentrum m.m

Svenljunga kommun
aktivitetscentrumFramtidsbyn Kalv m.m-

länVärmlands

Karlstads kommun
Projektet Kronoparken

VärmlandCentralaHSB
servicerespektive övriggrundservicepaketRud, som

städning m.m
Tuggelite, KarlstadBrf

boendekooperativFristående
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Örebro län

Örebrokommundelsnämnd,Vivalla-Lundby
i förnyelseVivallaProjektet

KarlskogabyggenAB
i Ekebyhållplats tillFrån boplatsProjektet

Örebro kommunkommundelsnämnd,Mikaels
Hjärstaiboendeservice GamlaSamordnad

ÖrebroHSB
HSB/kommun/landstingsamverkanMellringe,

länVästmanlands

VästeråsMimer,Byggnads AB
Bostadsområdet SkallbergetSödra

VästeråsVästmanland,SödraHSB
Parkgår-servicekooperativetiboendeserviceSamordnad

Västerås kommunTillberga,iden

länKopparbergs

kommunSmedjebackens
MalingsboiKommundelscenter
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länGävleborgs

iSocialförvaltningen Gävle
i GävleAndersberg,Projekt Myrbacken

Hudiksvallsi Dellenbygden, kommunKommundelsnämnden
svågadalsprojektet

GävleborgHSB
telefonkedja, ledsagning, tvätthjälpgrannhjälp,Sätra,

m.m

GävleborgHSB
Hudiksvall, grannhjälpsaktivitet, öppetEnbacken,Brf

hus m.m

länVästernorrlands

SundsvallsbyggenAB
Bostadsområdet iLjustadalen Sundsvall

Jämtlands län

kommundelsnämndKälarne
Servicecentrum i Sörbygden, Bräcke kommun

JämtlandHSB
småtjänster"På med ungdomarmomangen" -

JämtlandHSB
projektledare delsamverkan HSB/kommun,Solberg, m.m,

hemtjänsten m.mav
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Ingelsgården i Lövvik
Vård- omsorgskooperativoch

förAlsens byalag ek
bykooperativSamhälls- och

Bykooperativet Rudsjö förek
Samhälls- bykooperativoch

Frostviken förekForum
bykooperativSamhälls- och

Gimdalsprojektet ek för
bykooperativSamhälls- och

Huså Lift ek för
bykooperativSamhälls- och

byautvecklingLidsjöbygdens ek för
bykooperativSamhälls- och

Samhällskooperativet ek förByssbon
bykooperativSamhälls- och

iSamägan förekMattmar
bykooperativSamhälls- och

slöjdare ek förKrokoms
Hantverkskooperativ

hemslöjdLjungdalens förek
Hantverkskooperativ

ek förNäs hantverkare
Hantverkskooperativ
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Spinnhuset förek
Hantverkskooperativ

Vallaskogens varukoopcrativ ek för
Konsumentkooperativ

Tåsjöbergets fritidsanläggning ek för
Fritids- turismkooperativoch

Västerbottens län

Knaftens Intresseförening, Lycksele kommun
Projektet Knaften Framtidslandet-

Norrbottens län

Piteå ÄlvsbynABF Och ABF
ÖjebynSamordnad boendeservice i Piteåoch iAnnelund

bostadsområdet Älvsbynsamt Stigarna i

Servicekooperativet ÖvertorneåJosefin, kommun
Samordnad boendeservice i Byn Aapua

LuleåHSB
Björkskatan, samverkan föreningsliv, ämnar utöka boser-
vice

Båtskärsnäs, Kalix
,Äldrekooperativ

.Kooperativ hyresrättsförening Piteåkv Leoparden,
Fristående boendekooperativ
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ÖjebynBoföreningen förekBagaren,
Fristående boendekooperativ
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