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Utveckling av Hjärtum



"En Byggemenskap är en grupp människor som 
utifrån sina egna ambitioner tillsammans 
planerar, låter bygga och använder en byggnad."



Konferensen Socialt Byggande 2019
www.socialtbyggande.se



Bygg & Bo Ihop – portalen för bygg- och bogemenskaper, ekobyar, bygdebolag och kooperativa 
fastighetsprojekt i hela landet.
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Socialt byggande på landsbygden 
möter många svårigheter

• Svårigheter att få lån
• Konflikt med lagstiftning och policies
• Kostsamma och tidskrävande detaljplaneprocesser
• BBR och Svensk Standard anpassad för andra aktörer
• Inget tydligt ansvar för mottagande på kommuner
• Brist på erfarna lotsar



BRF Kumlet, Brännö



Hogslätts vänboende, Gerlesborg



Lagnöbo, Trosa



ETC Hyreshus – crowdfunding
ETC Bygg



Bostäder i Stavsjö
Kiladalens Utvecklingsbolag (svb)



Röstånga, Skåne





Det finns många exempel!



Hogslätts vänboende, första spadtaget

Hogslätts vänboende, byggmöte





De lokala och direkta relationerna är den lilla 
ortens starkaste kapital.

Att underhålla det kapitalet innebär att tilliten 
ständigt måste förnyas och att engagemang
måste ges näring och vatten.



Tillitsutvecklare
Engagemangzpiloter

?



Projektlots



”Transaktionsingenjörer”





• Bra bostadsbyggande är 
ett multidimensionellt 
sammanhangsbyggande. 
När det sker då blir 
projekten långsiktigt 
bärkraftiga och attraktiva.

• Aldrig bara bostäder –
alltid bygdeutveckling.



BYSJÖN

KULTURKVARTERET

KRETSLOPPSKVARTERET

STRANDEN

MIDSOMMARÄNGEN

TORGET

FÅRSKOGEN

CYKELVÄGEN TILL GRANGÄRDE

INFARTEN



Projektet får många ambassadörer.



God samverkan med kommun och akademi



Bostäder för alla.
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Socialt byggande är 
ett verktyg för lokala 
utvecklingsgrupper, 
byalag, föreningar, 
utvecklingsbolag att 
själva tillgodose de 
lokala behoven.



Frågor att diskutera i 
breakout rooms

1. Hur arbetar vi idag för att fånga upp behov, t ex hos seniorer som 
är kvarboende i hus men som kanske vill flytta. Vilka aktiviteter 
görs och vad kan göras för att initiera grupper och projekt?
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