
‘kollektiv light’
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På dagens bostadsmarknad är resursen pengar, 
oavsett om det gäller hyresrätt, bostadsrätt, kooperativ 
bostadsrätt eller studentboende. Kostnaderna  blir 
bara högre och allt fler saknar någonstans att bo. 
Är möjligt att skapa ett attraktivt boende där andra 
resurser än pengar styr? 

‘kollektiv light’ har utvecklats som ett modulärt boen-
desystem. Fokus ligger på gemenskap, föränder-
lighet och hållbarhet. Tillsammans med de låga 
kostnaderna - både i byggnad och drift - skapas en ny 
typ av boende för unga. Med den variation modulerna 
erbjuder, kan klustrena utformas efter varje område och 
dess förutsättningar.

De enskilda bostäderna såväl som bostadområdena är 
arkitektoniskt utformade med en relation mellan det 
privata och gemensamma. Kollektivet är till viss del 
valfritt; du väljer själv hur mycket du vill öppna upp 
din bostad och delta i gemenskapen, bland annat med 

hjälp av glasade skjutpartiet.

Även organisatoriskt är kollektivet till viss del valfritt. 
Men för att månadskostnaden ska kunna hållas låg 
måste alla dra sitt strå till stacken. Enligt Hyresgäst-
föreningen och Statistiska Centralbyrån ligger hyran på 
en nybyggd hyresrätt idag på 5242 kr. Av dessa 
5242 kr går ca 40% direkt till förbrukningskostnader; 
som underhåll, renhållning, och värme. Därutöver går 
en hel del till administrering av fastigheten. ‘kollektiv 
light’ är utformat för att reducera dessa kostnader 
så mycket som möjligt - genom smart planering, 
underhållsfria material, utformning enligt passivhus-
principen och genom att organisatoriskt utnyttja 
kunskaper och resurser hos de boende själva. 

‘kollektiv light’
idétävling - hemuppgiften
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Det modulära konceptet ger en total fl exibilitet, 
med avseende på hur systemet kan skapas och 
anpassas till olika förutsättningar. Det kan till 
exempel gälla antal enheter och moduler, platsens 
geografi ska och topografi ska möjligheter samt 
övriga önskemål och krav från uppdragsgivaren. 

Ett förslag är att uppföra bostäder längs 
Kampementsbacken, Stockholm. Med 
‘kollektiv light’ kan ca 100 bostäder byggas, med 
minimal påverkan på den befi ntliga miljön. 

Andra exempel är Observatorielunden, med 
ca 40 lägenheter som smälter fi nt in i den komplexa 
miljön, och på Årstafältet där ca 400 lägenheter 
enkelt kan inrymmas utan att parkmiljön påverkas. 
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