
BOCENT - lagen för nya ungdomsbostäder

- Nu är det stopp, byggherrar!

Tänk om, bygg rätt. 

Jag föreslår att riksdagen hösten år 
2010 stiftar en ny byggnadslag.

Lagen innebär att unga vuxna tilldelas 
10 % av den totala bostadsytan i alla
nybyggda bostadshus i Stockholms 
stad. För att bygglov ska ges måste la-
gen följas likt lagen om brandsäkerhet, 
konstruktion och rullstolsanpassning.

Förslaget om 10 % möjliggör att det 
skapas fler lägenheter åt unga vuxna 
och ger dem möjlighet att slå sig in 
på den konkurrenskraftiga bostads-
marknaden. Det ökar också mångfalden 
i bostadsrättsföreningar där majoriteten 
redan är en ekonomisk stark grupp i 
samhället.

Lägenheterna som förmedlas till 
unga vuxna blir hyresrätter och ägs 
av bostadsrättsföreningen i huset. 
Förmedlingen av lägenheterna sker 
genom en ny bostadskö där man är 
berättigad att stå tills dess att man fyller 
26 år.

Styrkan i den nya byggnadslagen är att 
jag skapar ett förslag till hur man löser 
bostadsbristen för unga vuxna. 

Lagen behövs då jag anser att unga 
vuxnas bostadsproblem i första hand är 
en politisk fråga. Som det ser ut idag 
finns det ingen lag som stödjer bildan-
det av nya bostäder för unga vuxna och 
det är där bostadsproblemet ligger. 
Politiker måste ta sitt ansvar och stifta 
denna lag som ett första steg -
för att uppnå förändring!

Ett bostadshus byggs och rym-
mer 30 lägenheter. 

Bostadslagen om 10 % skapar nu 
3 nya lägenheter i bostadshuset 
till unga vuxna. 

Koncept

När lagen blir verklighet
Tilldelningen av lägenheterna i 
bostadshusen sker slumpmässigt.  Till 
exempel i ett nybyggt bostadshus om 
30 lägenheter tilldelas 3 av dessa den 
nya bostadskön för unga vuxna. Dessa 
tre lägenheter kan till exempel vara en 
1:a, en 2:a och en 4:a.

Om en 4:a tilldelas, erbjuds de 4 första 
i kön att flytta in i lägenheten.

Men hur skulle det fungera praktiskt 
och ekonomiskt?
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Under miljonprogrammet på 60- och 
70-talet fanns det något som kallades
1 %-målet. Det innebar att 1 % av den 
totala byggnadsbudgeten skulle
finansiera konstnärlig utsmyckning i de
nybyggda bostadshusen.

I framtiden föreslår jag att vi istället 
smyckar med ungdomar!

Inspiration
Vilken hyra får då de unga vuxna i de 
nybyggda lägenheterna?

En nybyggd standard 4:a på 110 m² 
kostar ungefär 12 000 kr i månaden. 
Delar fyra personer på hyran innebär 
det att var och en får en hyra på 3 000 
kr/månad.

Resultatet blir ett mer attraktivt
boende med högre standard och en 
billigare månadshyra än ett studentbo-
ende!

Ekonomisk lösning
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5 rum och kök - anpassad för fyra unga vuxna

1.  sovrum        
2.  toalett                            
3.  sovrum               
4.  kök                             
5.  hall                              
6.  + sovrum               
7.  sovrum                           
8.  vardagsrum & matplats   
9.  toalett

TOTALT

12 m²
4 m²

12 m²
12 m²

8 m²
12 m²
12 m²
34 m²

4 m²

110 m²

4 rum och kök - anpassad för en barnfamilj

1.  sovrum                                    
2.  toalett                                                 
3.  sovrum                                                 
4.  toalett m. badkar                             
5.  hall                                                       
6.  kök                                                     
7.  vardagsrum & matplats           
8.  sovrum                                               
9.  korridor                                   

TOTALT

12 m²
4 m²

14 m²
8 m²
9 m²

12 m²
30 m²
12 m²

9 m²

110 m²
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Praktisk lösning - Transformation
När de fyra första personerna från 
bostadskön flyttar in i en standard 4:a 
uppstår problem. Då lägenheten är 
ritad utifrån en familjs behov och inte 
efter ett kollektivt boende är det inte 
optimalt för personerna att bo där.  Till 
exempel fattas det ett sovrum och
indelningar av privata och allmänna 
ytor i lägenheten. Jag har därför un-
dersökt olika lösningar på problemet 
som skulle kunna förbättra boen-
dekvaliteten.

Den lösning jag finner mest realistisk är 
en enkel transformation av den redan 
befintliga lägenheten. Jag har i min 
transformation flyttat innerväggar och 
omdisponerat lägenhetens planlösning 
med hänsyn till vattenledningar och 
bärande väggar.

Transformation:

-  Ett sovrum har adderats

-  Köket och vardagsrummet har bytt 
plats och skapar nu en central yta i
lägenheten.

-  Det stora badrummet har minskats 
och istället placerats mellan två sovrum.
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