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SURVEY

Hej!

sida 1

sida 2

sida 3

Mitt namn är Linnea och jag gör just nu mitt examensarbete på Arkitektprogrammet på Chalmers. I 
arbetet har jag valt att titta närmare på just bogemenskaper. Genom denna undersökning hoppas jag 
kunna få ett realistiskt underlag till mitt arbete, samt kunna bidra med skisser och idéer på hur en 
bogemenskap skulle kunna utformas på en viss plats.

Om du har möjlighet att bidra med dina tankar, ideér och önskemål kring bogemenskapen så vore jag 
väldigt tacksam!

1. Vad är din ålder?

2.	 Planerar	du	en	bostad	för	dig	själv	eller	för	fler	familjemedlemmar?	(Ange	antal		 	 	
 familjemedlemmar, inklusive dig själv)

	 (Plats	för	kommentarer)

3. Vilken storlek på bostad söker du i fråga om antal rum? 
 
 Alternativ: 
 1 rum och kök, 
 2 rum och kök, 
 3 rum och kök, 
 4 rum och kök,  
 5 rum och kök, 
 6 rum och kök eller mer

 Följdfråga: 
 Kan du tänka dig att minska på något rum eller funktioner till förmån för gemensamma ytor? 
 I så fall vilket/vilka.

4. Vad är grunden till ditt intresse för en bogemenskap? På vilket sätt anser du att denna typ av  
 boende är ett bättre alternativ än andra mer konventionella bostadsformer?

5.	 Söker	du	någon	speciell	typ	av	boende?	I	så	fall	vilken?	(Exempelvis	någon	specifik	inriktning/	
 kategori som generationsboende, boende för en viss ålder eller intresse etc.)

6. Har du några förväntningar på social, ekologisk eller ekonomisk hållbarhet i byggemenskapen?

7. Vilken av de tre aspekterna inom hållbarhet är viktigast för dig i ditt val av bogemenskap?

Generell information

Introduktion

Bostaden som bogemenskap

Hållbarhet



sida 4

sida 5

Mitt	mål	är	att	rita	en	bogemenskap	som	skulle	fungera	som	en	komplettering	i	den	befintliga	stadsmiljön.	
Jag ser det som ett sätt att inspirera till att denna typ av boende blir mer normaliserat även i en urban 
miljö. Därför har jag i ett tidigare skede valt en tomt att utgå ifrån. Platsen är Kommendörsgatan 10 i 
Majorna, som idag består av en parkeringsyta intill Musikens Hus. Detta val innebär många urbana 
bekvämligheter, men också stora utmaningar. Jag vill undersöka hur en bogemenskap på denna plats 
kan bidra till en känsla av tillhörighet, gemenskap, och förhoppningsvis ett mer hållbart sätt att leva på.

8. Vad är ditt primära önskemål kring val av tomt och läge? Stämmer den tomt som beskrivs här  
 ovan överens med dina önskemål?

I	bogemenskaper	finns	det	gemensamma	ytor	där	sociala	möten	stärker	gemenskapen,	ofta	genom	det	
centrala köket och gemensamma måltider. Det är även vanligt med delade resurser som bidrar till ett 
mer ekologiskt hållbart sätt att leva på. 

9. Vilka rum eller utomhusmiljöer skulle du vilja dela med dina blivande grannar? 
 Om möjligt, välj max 5 stycken som är extra viktiga för dig. 

10. Vilka resurser eller gemensamma aktiviteter skulle du vilja dela med dina blivande grannar? 
 Om möjligt, välj max 5 stycken som är extra viktiga för dig.

Mer information om projektet och val av tomt (teoretisk)

Gemensamma rum, utomhusmiljöer och resurse

Svarsalternativ:

Kök/Matsal
Vardagsrum, 
Festrum, 
Multifuntionellt rum, 
Musikrum, 
Filmrum, 
Mediarum

Scen, 
Spelrum, 
Lekrum/Lekhörna för barn,
Verkstad	(trä,	DIY,	vävstol	etc),	
Ateljé, 
Bibliotek, 
Träningsrum, 

 

Gym, 
Bastu, 
Vinterträdgård/Växthus,
Takterrass/Gemensam terrass,
Gård/trädgård,
Grönsaksträdgård/odlingslådor,
Lekområde

Svarsalternativ:

Matlagning, 
Odling, 
Hantverk, 
Kultur, 
Musik, 
Träning, 
Kurser/Utbildning, 
Lek/Spel, 

Förvaring
(cykel,	trädgårdsredskap,
 barnvagnar etc), 
Cykelpool, 
Bilpool, 
Samåkning, 
Gästrum/lägenhet, 
Restaurang/Kafé, 

 
Mötesrum, 
Kontor, 
Affärslokaler, 
Bokal	(lokal	med	bostad),
Tvättstuga, 
Torkrum



1. Vad är din ålder?
79

2.	Planerar	du	en	bostad	för	dig	själv	eller	för	fler	familjemedlemmar?	
(Ange	antal	familjemedlemmar,	inklusive	dig	själv)
1

3. Vilken storlek på bostad söker du i fråga om antal rum?
2 rum och kök

Kan du tänka dig att minska på något rum eller funktioner till förmån för gemensamma ytor? I så fall 
vilket/vilka.
sovrum,alla ytor i princip

4. Vad är grunden till ditt intresse för en bogemenskap? På vilket sätt anser du att denna typ av boende 
är ett bättre alternativ än andra mer konventionella bostadsformer?
umgänge,arbete i gemenskap

5.	Söker	du	någon	speciell	typ	av	boende?	I	så	fall	vilken?	(Exempelvis	någon	specifik	inriktning/kategori	
som generationsboende, boende för en viss ålder eller intresse etc.)
+40,inga småbarn

6. Har du några förväntningar på social, ekologisk eller ekonomisk hållbarhet i byggemenskapen?
ja

7. Vilken av de tre aspekterna inom hållbarhet är viktigast för dig i ditt val av bogemenskap? 
Alla tre är lika viktiga

8. Vad är ditt primära önskemål kring val av tomt och läge? Stämmer den tomt som beskrivs här ovan 
överens med dina önskemål?
nej

9. Vilka rum eller utomhusmiljöer skulle du vilja dela med dina blivande grannar? Om möjligt, välj max 5 
stycken som är extra viktiga för dig.
Kök/Matsal
Bibliotek
Takterrass/Gemensam terrass
Gård/trädgård

10. Vilka resurser eller gemensamma aktiviteter skulle du vilja dela med dina blivande grannar? Om 
möjligt, välj max 5 stycken som är extra viktiga för dig.
Matlagning
Kultur
Förvaring	(cykel,	trädgårdsredskap,	barnvagnar	etc)
Bilpool

Sammanställning av svar
Svarande 1



1. Vad är din ålder?
68

2.	Planerar	du	en	bostad	för	dig	själv	eller	för	fler	familjemedlemmar?	
(Ange	antal	familjemedlemmar,	inklusive	dig	själv)
1

3. Vilken storlek på bostad söker du i fråga om antal rum?
2 rum och kök

Kan du tänka dig att minska på något rum eller funktioner till förmån för gemensamma ytor? I så fall 
vilket/vilka.
Runt 10% av den totala lägenhetsytan

4. Vad är grunden till ditt intresse för en bogemenskap? På vilket sätt anser du att denna typ av boende 
är ett bättre alternativ än andra mer konventionella bostadsformer?
Social samvaro på ett smart sätt, klimatsmart boende

5.	Söker	du	någon	speciell	typ	av	boende?	I	så	fall	vilken?	(Exempelvis	någon	specifik	inriktning/kategori	
som generationsboende, boende för en viss ålder eller intresse etc.)
Gemensamhetsboende

6. Har du några förväntningar på social, ekologisk eller ekonomisk hållbarhet i byggemenskapen?
Ja

7. Vilken av de tre aspekterna inom hållbarhet är viktigast för dig i ditt val av bogemenskap? 
Alla tre är lika viktiga

8. Vad är ditt primära önskemål kring val av tomt och läge? Stämmer den tomt som beskrivs här ovan 
överens med dina önskemål?
Viktigt med närhet till grönområden, service och allmänna kommunikationer

9. Vilka rum eller utomhusmiljöer skulle du vilja dela med dina blivande grannar? Om möjligt, välj max 5 
stycken som är extra viktiga för dig.
Kök/Matsal
Vardagsrum
Multifuntionellt rum
Bibliotek
Gård/trädgård

10. Vilka resurser eller gemensamma aktiviteter skulle du vilja dela med dina blivande grannar? Om 
möjligt, välj max 5 stycken som är extra viktiga för dig.
Matlagning
Odling
Kultur
Kurser/utbildning
Tvättstuga

Svarande 2 



1. Vad är din ålder?
76

2.	Planerar	du	en	bostad	för	dig	själv	eller	för	fler	familjemedlemmar?	
(Ange	antal	familjemedlemmar,	inklusive	dig	själv)
2

3. Vilken storlek på bostad söker du i fråga om antal rum?
3 rum och kök

4. Vad är grunden till ditt intresse för en bogemenskap? På vilket sätt anser du att denna typ av boende 
är ett bättre alternativ än andra mer konventionella bostadsformer?
Hindra ofrivillig isolering, ger mer gemenskap, slippa fördomar kring hbtq, slippa hamna på äldreboende 
där alla pratar barnbarn, ekonomi: allt blir billigare, utveckla sina intressen och skapa nya, leva längre, 
hålla mig frisk

5.	Söker	du	någon	speciell	typ	av	boende?	I	så	fall	vilken?	(Exempelvis	någon	specifik	inriktning/kategori	
som generationsboende, boende för en viss ålder eller intresse etc.)
Kanske Hbtq-boende, men inte nödvändigt, i alla fall 45 plus och utan barn. Fördomsfria personer 

6. Har du några förväntningar på social, ekologisk eller ekonomisk hållbarhet i byggemenskapen?
Absolut på alla tre

7. Vilken av de tre aspekterna inom hållbarhet är viktigast för dig i ditt val av bogemenskap? 
Alla tre är lika viktiga

8. Vad är ditt primära önskemål kring val av tomt och läge? Stämmer den tomt som beskrivs här ovan 
överens med dina önskemål?
Gärna ganska centralt med grönytor i närheten . Din tomt verkar bra! Det måste vara tillgängligt, utan 
trappor osv

9. Vilka rum eller utomhusmiljöer skulle du vilja dela med dina blivande grannar? Om möjligt, välj max 5 
stycken som är extra viktiga för dig.
Kök/Matsal
Vardagsrum
Verkstad	(trä,	DIY,	vävstol	etc)
Bibliotek
Gård/trädgård

10. Vilka resurser eller gemensamma aktiviteter skulle du vilja dela med dina blivande grannar? Om 
möjligt, välj max 5 stycken som är extra viktiga för dig.
Matlagning
Odling
Förvaring	(cykel,	trädgårdsredskap,	barnvagnar	etc)
Bilpool
Gästrum/lägenhet
Restaurang/Kafé
Tvättstuga
Torkrum

Svarande 3



1. Vad är din ålder?
64

2.	Planerar	du	en	bostad	för	dig	själv	eller	för	fler	familjemedlemmar?	
(Ange	antal	familjemedlemmar,	inklusive	dig	själv)
1

3. Vilken storlek på bostad söker du i fråga om antal rum?
2 rum och kök

Kan du tänka dig att minska på något rum eller funktioner till förmån för gemensamma ytor? I så fall 
vilket/vilka.
Kök

4. Vad är grunden till ditt intresse för en bogemenskap? På vilket sätt anser du att denna typ av boende 
är ett bättre alternativ än andra mer konventionella bostadsformer?
Social	gemenskap	berikar	 livet.	Miljömässigt	 försvarbart	när	man	är	fler	som	t	ex	använder	ytor	och	
lagar mat tillsammans

5.	Söker	du	någon	speciell	typ	av	boende?	I	så	fall	vilken?	(Exempelvis	någon	specifik	inriktning/kategori	
som generationsboende, boende för en viss ålder eller intresse etc.)
Gärna generationsboende, 

6. Har du några förväntningar på social, ekologisk eller ekonomisk hållbarhet i byggemenskapen?
Som sagt, social gemenskap för livskvaliteten och viss gemensam hushållning för en hållbar miljö och 
trivsel

7. Vilken av de tre aspekterna inom hållbarhet är viktigast för dig i ditt val av bogemenskap? 
Alla tre är lika viktiga

8 Vad är ditt primära önskemål kring val av tomt och läge? Stämmer den tomt som beskrivs här ovan 
överens med dina önskemål?
Tomtvalet på Kommendörsgatan stämmer mycket väl överens med mitt önskemål 

9. Vilka rum eller utomhusmiljöer skulle du vilja dela med dina blivande grannar? Om möjligt, välj max 5 
stycken som är extra viktiga för dig.
Kök/Matsal
Multifuntionellt rum
Verkstad	(trä,	DIY,	vävstol	etc)
Gym
Takterrass/Gemensam terrass

10. Vilka resurser eller gemensamma aktiviteter skulle du vilja dela med dina blivande grannar? Om 
möjligt, välj max 5 stycken som är extra viktiga för dig.
Matlagning
Hantverk
Kultur
Musik
Bilpool

Svarande 4



1. Vad är din ålder?
73

2.	Planerar	du	en	bostad	för	dig	själv	eller	för	fler	familjemedlemmar?	
(Ange	antal	familjemedlemmar,	inklusive	dig	själv)
1

3. Vilken storlek på bostad söker du i fråga om antal rum?
2 rum och kök

Kan du tänka dig att minska på något rum eller funktioner till förmån för gemensamma ytor? I så fall 
vilket/vilka.
det som passar bäst, kök, sovrum eller vardagsrum

4. Vad är grunden till ditt intresse för en bogemenskap? På vilket sätt anser du att denna typ av boende 
är ett bättre alternativ än andra mer konventionella bostadsformer?
lättillgänglig kontakt och gemenskap med andra. Arbetsgemenskap

5.	Söker	du	någon	speciell	typ	av	boende?	I	så	fall	vilken?	(Exempelvis	någon	specifik	inriktning/kategori	
som generationsboende, boende för en viss ålder eller intresse etc.)
gärna blandade åldrar

6. Har du några förväntningar på social, ekologisk eller ekonomisk hållbarhet i byggemenskapen?
så mycket som möjligt av allt det

7. Vilken av de tre aspekterna inom hållbarhet är viktigast för dig i ditt val av bogemenskap? 
Alla tre är lika viktiga

8. Vad är ditt primära önskemål kring val av tomt och läge? Stämmer den tomt som beskrivs här ovan 
överens med dina önskemål?
lättillgängliga naturområden

9. Vilka rum eller utomhusmiljöer skulle du vilja dela med dina blivande grannar? Om möjligt, välj max 5 
stycken som är extra viktiga för dig.
Kök/Matsal
Vardagsrum
Multifuntionellt rum
Verkstad	(trä,	DIY,	vävstol	etc)
Takterrass/Gemensam terrass
Grönsaksträdgård/odlingslådor

10. Vilka resurser eller gemensamma aktiviteter skulle du vilja dela med dina blivande grannar? Om 
möjligt, välj max 5 stycken som är extra viktiga för dig.
Matlagning
Odling
Kurser/utbildning
Bilpool
Gästrum/lägenhet
Tvättstuga

Svarande 5



1. Vad är din ålder?
73

2.	Planerar	du	en	bostad	för	dig	själv	eller	för	fler	familjemedlemmar?	
(Ange	antal	familjemedlemmar,	inklusive	dig	själv)
2

3. Vilken storlek på bostad söker du i fråga om antal rum?
3 rum och kök

4. Vad är grunden till ditt intresse för en bogemenskap? På vilket sätt anser du att denna typ av boende 
är ett bättre alternativ än andra mer konventionella bostadsformer?
social gemenskap

5.	Söker	du	någon	speciell	typ	av	boende?	I	så	fall	vilken?	(Exempelvis	någon	specifik	inriktning/kategori	
som generationsboende, boende för en viss ålder eller intresse etc.)
söker för viss ålder men generationsboende är klart intressant

6. Har du några förväntningar på social, ekologisk eller ekonomisk hållbarhet i byggemenskapen?
det är viktigt

7. Vilken av de tre aspekterna inom hållbarhet är viktigast för dig i ditt val av bogemenskap? 
Alla tre är lika viktiga

8. Vad är ditt primära önskemål kring val av tomt och läge? Stämmer den tomt som beskrivs här ovan 
överens med dina önskemål?
hade önskat mer natur o skog i närområdet

9. Vilka rum eller utomhusmiljöer skulle du vilja dela med dina blivande grannar? Om möjligt, välj max 5 
stycken som är extra viktiga för dig.
Kök/Matsal
Vardagsrum
Verkstad	(trä,	DIY,	vävstol	etc)
Träningsrum
Grönsaksträdgård/odlingslådor

10. Vilka resurser eller gemensamma aktiviteter skulle du vilja dela med dina blivande grannar? Om 
möjligt, välj max 5 stycken som är extra viktiga för dig.
Matlagning
Odling
Hantverk
Gästrum/lägenhet
Tvättstuga

Svarande 6



1. Vad är din ålder?
79

2.	Planerar	du	en	bostad	för	dig	själv	eller	för	fler	familjemedlemmar?	
(Ange	antal	familjemedlemmar,	inklusive	dig	själv)
2

Eventuella kommentarer
Min fru

3. Vilken storlek på bostad söker du i fråga om antal rum?
3 rum och kök

Kan du tänka dig att minska på något rum eller funktioner till förmån för gemensamma ytor? I så fall 
vilket/vilka.
Minska ett rum

4. Vad är grunden till ditt intresse för en bogemenskap? På vilket sätt anser du att denna typ av boende 
är ett bättre alternativ än andra mer konventionella bostadsformer?
Att möta mänskor i gemensamt arbete, ha nära till möte

5.	Söker	du	någon	speciell	typ	av	boende?	I	så	fall	vilken?	(Exempelvis	någon	specifik	inriktning/kategori	
som generationsboende, boende för en viss ålder eller intresse etc.)
40 + men också allålder

6. Har du några förväntningar på social, ekologisk eller ekonomisk hållbarhet i byggemenskapen?
Allt!!!

7. Vilken av de tre aspekterna inom hållbarhet är viktigast för dig i ditt val av bogemenskap? 
Alla tre är lika viktiga

8. Vad är ditt primära önskemål kring val av tomt och läge? Stämmer den tomt som beskrivs här ovan 
överens med dina önskemål?
Gillar läget, men lite långt till grönområden

9. Vilka rum eller utomhusmiljöer skulle du vilja dela med dina blivande grannar? Om möjligt, välj max 5 
stycken som är extra viktiga för dig.
Kök/Matsal
Vardagsrum
Verkstad	(trä,	DIY,	vävstol	etc)
Takterrass/Gemensam terrass
Gård/trädgård

10. Vilka resurser eller gemensamma aktiviteter skulle du vilja dela med dina blivande grannar? Om 
möjligt, välj max 5 stycken som är extra viktiga för dig.
Matlagning
Hantverk
Musik
Träning
Kurser/utbildning

Svarande 7



1. Vad är din ålder?
59

2.	Planerar	du	en	bostad	för	dig	själv	eller	för	fler	familjemedlemmar?	
(Ange	antal	familjemedlemmar,	inklusive	dig	själv)
1

3. Vilken storlek på bostad söker du i fråga om antal rum?
2 rum och kök

4. Vad är grunden till ditt intresse för en bogemenskap? På vilket sätt anser du att denna typ av boende 
är ett bättre alternativ än andra mer konventionella bostadsformer?
Dela kostnader och gemenskap

5.	Söker	du	någon	speciell	typ	av	boende?	I	så	fall	vilken?	(Exempelvis	någon	specifik	inriktning/kategori	
som generationsboende, boende för en viss ålder eller intresse etc.)
En mix av åldrar 

6. Har du några förväntningar på social, ekologisk eller ekonomisk hållbarhet i byggemenskapen?
Alla tre är en viktig del. Alla behöver inte äga allt. Dela

7. Vilken av de tre aspekterna inom hållbarhet är viktigast för dig i ditt val av bogemenskap? 
Social hållbarhet

8. Vad är ditt primära önskemål kring val av tomt och läge? Stämmer den tomt som beskrivs här ovan 
överens med dina önskemål?
Närhet till både natur och stad. Billigare boende med en hyra dom alla har råd med

9. Vilka rum eller utomhusmiljöer skulle du vilja dela med dina blivande grannar? Om möjligt, välj max 5 
stycken som är extra viktiga för dig.
Kök/Matsal
Ateljé
Vinterträdgård/Växthus
Gård/trädgård
Grönsaksträdgård/odlingslådor

10. Vilka resurser eller gemensamma aktiviteter skulle du vilja dela med dina blivande grannar? Om 
möjligt, välj max 5 stycken som är extra viktiga för dig.
Odling
Förvaring	(cykel,	trädgårdsredskap,	barnvagnar	etc)
Cykelpool
Bilpool

Svarande 8



1. Vad är din ålder?
59

2.	Planerar	du	en	bostad	för	dig	själv	eller	för	fler	familjemedlemmar?	
(Ange	antal	familjemedlemmar,	inklusive	dig	själv)
1

3. Vilken storlek på bostad söker du i fråga om antal rum?
2 rum och kök

4. Vad är grunden till ditt intresse för en bogemenskap? På vilket sätt anser du att denna typ av boende 
är ett bättre alternativ än andra mer konventionella bostadsformer?
Främst att ingå i en daglig social gemenskap på ett naturligt sätt. Min erfarenhet är att mycket blir lättare 
om man kan hjälpas åt i vardagen. Det ska också bli väldigt stimulerande att ingå i en grupp som väljer 
att bo med andra. En förhoppning är också att kunna hålla nere en del kostnader som t ex matkontot 
genom gemensamma middagar. Sammantaget tror jag att ett gemenskapsboende är hälsofrämjande 
och en friskfaktor.

5.	Söker	du	någon	speciell	typ	av	boende?	I	så	fall	vilken?	(Exempelvis	någon	specifik	inriktning/kategori	
som generationsboende, boende för en viss ålder eller intresse etc.)
Jag kan tänka mig olika former men ingår i en förening som planerar ett 40+ boende. Jag har valt det 
p g a läget.

6. Har du några förväntningar på social, ekologisk eller ekonomisk hållbarhet i byggemenskapen?
Jag vill absolut att vi så långt det är möjligt kan verka för en social, ekologisk hållbarhet men samtidigt 
försöka hålla nere kostnaderna så att boendet blir tillgängligt för människor med låg inkomst. Målet i vår 
bogemenskap är att en undersköterska ska kunna ha råd att bo i huset med sin pension.

7. Vilken av de tre aspekterna inom hållbarhet är viktigast för dig i ditt val av bogemenskap? 
Alla tre är lika viktiga

8. Vad är ditt primära önskemål kring val av tomt och läge? Stämmer den tomt som beskrivs här ovan 
överens med dina önskemål?
Ja absolut. Ingår i ett konstkooperativ, Galleri Artha, som ligger på samma gata så det hade varit optimalt 
läge	för	mig	och	kanske	fler	i	vår	förening.

9. Vilka rum eller utomhusmiljöer skulle du vilja dela med dina blivande grannar? Om möjligt, välj max 5 
stycken som är extra viktiga för dig.
Kök/Matsal
Multifuntionellt rum
Vinterträdgård/Växthus
Takterrass/Gemensam terrass
Gård/trädgård
Grönsaksträdgård/odlingslådor

10. Vilka resurser eller gemensamma aktiviteter skulle du vilja dela med dina blivande grannar? Om 
möjligt, välj max 5 stycken som är extra viktiga för dig.
Matlagning
Odling
Förvaring	(cykel,	trädgårdsredskap,	barnvagnar	etc)
Gästrum/lägenhet
Tvättstuga

Svarande 9



1. Vad är din ålder?
61

2.	Planerar	du	en	bostad	för	dig	själv	eller	för	fler	familjemedlemmar?	
(Ange	antal	familjemedlemmar,	inklusive	dig	själv)
2

3. Vilken storlek på bostad söker du i fråga om antal rum?
3 rum och kök

Kan du tänka dig att minska på något rum eller funktioner till förmån för gemensamma ytor? I så fall 
vilket/vilka.
Ja

4. Vad är grunden till ditt intresse för en bogemenskap? På vilket sätt anser du att denna typ av boende 
är ett bättre alternativ än andra mer konventionella bostadsformer?
Gemenskap med andra. Vara av betydelse för andra och kunna få hjälp själv. Spara världens resurser.

5.	Söker	du	någon	speciell	typ	av	boende?	I	så	fall	vilken?	(Exempelvis	någon	specifik	inriktning/kategori	
som generationsboende, boende för en viss ålder eller intresse etc.)
Helst olika typer av människor.

6. Har du några förväntningar på social, ekologisk eller ekonomisk hållbarhet i byggemenskapen?
Alltihop. Social och ekologisk borde det bli. Förhoppningsvis även ekonomisk för oss själva.

7. Vilken av de tre aspekterna inom hållbarhet är viktigast för dig i ditt val av bogemenskap? 
Social hållbarhet

8. Vad är ditt primära önskemål kring val av tomt och läge? Stämmer den tomt som beskrivs här ovan 
överens med dina önskemål?
Nära service och kollektiva kommunikationer, men ämdå med natur inom räckhåll. Den beskrivna tomten 
är lite för mycket ‘mitt i stan’ för min smak.

9. Vilka rum eller utomhusmiljöer skulle du vilja dela med dina blivande grannar? Om möjligt, välj max 5 
stycken som är extra viktiga för dig.
Kök/Matsal
Multifuntionellt rum
Verkstad	(trä,	DIY,	vävstol	etc)
Grönsaksträdgård/odlingslådor

10. Vilka resurser eller gemensamma aktiviteter skulle du vilja dela med dina blivande grannar? Om 
möjligt, välj max 5 stycken som är extra viktiga för dig.
Matlagning
Hantverk
Musik
Samåkning
Gästrum/lägenhet

Svarande 10



1. Vad är din ålder?
71

2.	Planerar	du	en	bostad	för	dig	själv	eller	för	fler	familjemedlemmar?	
(Ange	antal	familjemedlemmar,	inklusive	dig	själv)
1

3. Vilken storlek på bostad söker du i fråga om antal rum?
2 rum och kök

Kan du tänka dig att minska på något rum eller funktioner till förmån för gemensamma ytor? I så fall 
vilket/vilka.
Gärna egen lägenhet men den behöver inte vara stor

4. Vad är grunden till ditt intresse för en bogemenskap? På vilket sätt anser du att denna typ av boende 
är ett bättre alternativ än andra mer konventionella bostadsformer?
Är	pensionär	med	utflugna	barn.	En	bogemenskap	med	egen	lägenhet	och	gemensamma	ytor	är	för	
mig idealiskt. Vi tar hand om huset och lagar mat gemensamt. Samarbete och umgänge är viktigt. Men 
jag har min privata lägenhet också

5.	Söker	du	någon	speciell	typ	av	boende?	I	så	fall	vilken?	(Exempelvis	någon	specifik	inriktning/kategori	
som generationsboende, boende för en viss ålder eller intresse etc.)
Jag	ska	flytta	in	i	ett	gemensamhetsboende	från	40	år	utan	hemmahörande	barn

6. Har du några förväntningar på social, ekologisk eller ekonomisk hållbarhet i byggemenskapen?
Absolut alla tre

7. Vilken av de tre aspekterna inom hållbarhet är viktigast för dig i ditt val av bogemenskap? 
Alla tre är lika viktiga

8. Vad är ditt primära önskemål kring val av tomt och läge? Stämmer den tomt som beskrivs här ovan 
överens med dina önskemål?
Skulle kunna vara

9. Vilka rum eller utomhusmiljöer skulle du vilja dela med dina blivande grannar? Om möjligt, välj max 5 
stycken som är extra viktiga för dig.
Multifuntionellt rum
Verkstad	(trä,	DIY,	vävstol	etc)
Bibliotek
Gård/trädgård
Grönsaksträdgård/odlingslådor

10. Vilka resurser eller gemensamma aktiviteter skulle du vilja dela med dina blivande grannar? Om 
möjligt, välj max 5 stycken som är extra viktiga för dig.
Matlagning
Odling
Kultur
Förvaring	(cykel,	trädgårdsredskap,	barnvagnar	etc)
Gästrum/lägenhet

Svarande 11



1. Vad är din ålder?
68

2.	Planerar	du	en	bostad	för	dig	själv	eller	för	fler	familjemedlemmar?	
(Ange	antal	familjemedlemmar,	inklusive	dig	själv)
1

Eventuella kommentarer
Planerade ihop med min man men är nu änka. 

3. Vilken storlek på bostad söker du i fråga om antal rum?
2 rum och kök

Kan du tänka dig att minska på något rum eller funktioner till förmån för gemensamma ytor? I så fall 
vilket/vilka.
Hela min lägenhet kan vara mindre

4. Vad är grunden till ditt intresse för en bogemenskap? På vilket sätt anser du att denna typ av boende 
är ett bättre alternativ än andra mer konventionella bostadsformer?
Jag har tidigare bott i kollektiv. Trivs inte med att vara ensam. Bra ur miljösynpunkt. Mmmm

5.	Söker	du	någon	speciell	typ	av	boende?	I	så	fall	vilken?	(Exempelvis	någon	specifik	inriktning/kategori	
som generationsboende, boende för en viss ålder eller intresse etc.)
40+ utan hemmaboende bar

6. Har du några förväntningar på social, ekologisk eller ekonomisk hållbarhet i byggemenskapen?
Ett boende med högre kvalite på allt. Det är mina förväntningar

7. Vilken av de tre aspekterna inom hållbarhet är viktigast för dig i ditt val av bogemenskap? 
Social hållbarhet

8. Vad är ditt primära önskemål kring val av tomt och läge? Stämmer den tomt som beskrivs här ovan 
överens med dina önskemål?
Låter bra. Men för mig fel sida av staden. Jag är medlem i Bo ihop Ö Kålltorp. Det är helt rätt läge nära 
till	naturen.	Men	det	måste	finnas	olika	lägen.	

9. Vilka rum eller utomhusmiljöer skulle du vilja dela med dina blivande grannar? Om möjligt, välj max 5 
stycken som är extra viktiga för dig.
Kök/Matsal
Vardagsrum
Verkstad	(trä,	DIY,	vävstol	etc)
Ateljé
Bastu

10. Vilka resurser eller gemensamma aktiviteter skulle du vilja dela med dina blivande grannar? Om 
möjligt, välj max 5 stycken som är extra viktiga för dig.
Matlagning
Odling
Kurser/utbildning
Förvaring	(cykel,	trädgårdsredskap,	barnvagnar	etc)
Bilpool
Gästrum/lägenhet

Svarande 12



1. Vad är din ålder?
80 år eller äldre

2.	Planerar	du	en	bostad	för	dig	själv	eller	för	fler	familjemedlemmar?	
(Ange	antal	familjemedlemmar,	inklusive	dig	själv)
1

3. Vilken storlek på bostad söker du i fråga om antal rum?
2 rum och kök

4. Vad är grunden till ditt intresse för en bogemenskap? På vilket sätt anser du att denna typ av boende 
är ett bättre alternativ än andra mer konventionella bostadsformer?
Man kan hjälpa varandra. Man kan dela intressen, redskap med varandra. Laga mat tillsammans. Äta 
tillsammans. Diskutera

5.	Söker	du	någon	speciell	typ	av	boende?	I	så	fall	vilken?	(Exempelvis	någon	specifik	inriktning/kategori	
som generationsboende, boende för en viss ålder eller intresse etc.)
För äldre.

6. Har du några förväntningar på social, ekologisk eller ekonomisk hållbarhet i byggemenskapen?
Allt detta skall ingå i en byggemenskap

7. Vilken av de tre aspekterna inom hållbarhet är viktigast för dig i ditt val av bogemenskap? 
Alla tre är lika viktiga

8. Vad är ditt primära önskemål kring val av tomt och läge? Stämmer den tomt som beskrivs här ovan 
överens med dina önskemål?
ja

9. Vilka rum eller utomhusmiljöer skulle du vilja dela med dina blivande grannar? Om möjligt, välj max 5 
stycken som är extra viktiga för dig.
Kök/Matsal
Verkstad	(trä,	DIY,	vävstol	etc)
Bibliotek
Gym
Gård/trädgård

10. Vilka resurser eller gemensamma aktiviteter skulle du vilja dela med dina blivande grannar? Om 
möjligt, välj max 5 stycken som är extra viktiga för dig.
Matlagning
Odling
Hantverk
Träning
Bilpool

Svarande 13



1. Vad är din ålder?
75

2.	Planerar	du	en	bostad	för	dig	själv	eller	för	fler	familjemedlemmar?	
(Ange	antal	familjemedlemmar,	inklusive	dig	själv)
2

3. Vilken storlek på bostad söker du i fråga om antal rum?
3 rum och kök

Kan du tänka dig att minska på något rum eller funktioner till förmån för gemensamma ytor? I så fall 
vilket/vilka.
Ja kan tänka minska

4. Vad är grunden till ditt intresse för en bogemenskap? På vilket sätt anser du att denna typ av boende 
är ett bättre alternativ än andra mer konventionella bostadsformer?
Ur social synpunkt samt ur hållbarhetsskäl

5.	Söker	du	någon	speciell	typ	av	boende?	I	så	fall	vilken?	(Exempelvis	någon	specifik	inriktning/kategori	
som generationsboende, boende för en viss ålder eller intresse etc.)
olika alternativ intressanta.

6. Har du några förväntningar på social, ekologisk eller ekonomisk hållbarhet i byggemenskapen?
ja alla tre

7. Vilken av de tre aspekterna inom hållbarhet är viktigast för dig i ditt val av bogemenskap? 
Alla tre är lika viktiga

8. Vad är ditt primära önskemål kring val av tomt och läge? Stämmer den tomt som beskrivs här ovan 
överens med dina önskemål?
Mycket lämplig tomt

9. Vilka rum eller utomhusmiljöer skulle du vilja dela med dina blivande grannar? Om möjligt, välj max 5 
stycken som är extra viktiga för dig.
Kök/Matsal, Vardagsrum, Festrum, Multifuntionellt rum, Musikrum, Filmrum, Mediarum, Scen, Spelrum, 
Lekrum/lekhörna	för	barn,	Verkstad	(trä,	DIY,	vävstol	etc),	Ateljé,	Bibliotek,	Träningsrum,	Gym,	Bastu,	
Vinterträdgård/Växthus, Takterrass/Gemensam terrass, Gård/trädgård, Grönsaksträdgård/odlingslådor
Annat:
Kontor	 för	 föreningens	 arbete,	 de	 flesta	 rum	 ovan	 kan	 kombineras	 med	 bra	 planlösning.	 Rum	 för	
vinterförvaring växter

10. Vilka resurser eller gemensamma aktiviteter skulle du vilja dela med dina blivande grannar? Om 
möjligt, välj max 5 stycken som är extra viktiga för dig.
Matlagning, Odling, Hantverk, Kultur, Musik, Träning, Kurser/utbildning, Lek/Spel
Förvaring	(cykel,	trädgårdsredskap,	barnvagnar	etc),	Cykelpool,	Bilpool,	Samåkning,	Gästrum/lägenhet,	
Restaurang/Kafé, Mötesrum, Kontor, Tvättstuga, Torkrum
Annat:
Mycket ovan kan kombineras
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1. Vad är din ålder?
64

2.	Planerar	du	en	bostad	för	dig	själv	eller	för	fler	familjemedlemmar?	
(Ange	antal	familjemedlemmar,	inklusive	dig	själv)
1

3. Vilken storlek på bostad söker du i fråga om antal rum?
2 rum och kök

Kan du tänka dig att minska på något rum eller funktioner till förmån för gemensamma ytor? I så fall 
vilket/vilka.
Sovrummet 

4. Vad är grunden till ditt intresse för en bogemenskap? På vilket sätt anser du att denna typ av boende 
är ett bättre alternativ än andra mer konventionella bostadsformer?
Möjlighet till socialt liv i boendemiljön. 

5.	Söker	du	någon	speciell	typ	av	boende?	I	så	fall	vilken?	(Exempelvis	någon	specifik	inriktning/kategori	
som generationsboende, boende för en viss ålder eller intresse etc.)
Gärna blandat boende - inkluderande. 

6. Har du några förväntningar på social, ekologisk eller ekonomisk hållbarhet i byggemenskapen?
Ekologiskt hållbart. 

7. Vilken av de tre aspekterna inom hållbarhet är viktigast för dig i ditt val av bogemenskap? 
Ekologisk hållbarhet

8. Vad är ditt primära önskemål kring val av tomt och läge? Stämmer den tomt som beskrivs här ovan 
överens med dina önskemål?
Ja

9. Vilka rum eller utomhusmiljöer skulle du vilja dela med dina blivande grannar? Om möjligt, välj max 5 
stycken som är extra viktiga för dig.
Kök/Matsal
Vardagsrum
Verkstad	(trä,	DIY,	vävstol	etc)
Takterrass/Gemensam terrass
Gård/trädgård

10. Vilka resurser eller gemensamma aktiviteter skulle du vilja dela med dina blivande grannar? Om 
möjligt, välj max 5 stycken som är extra viktiga för dig.
Hantverk
Bilpool
Gästrum/lägenhet
Tvättstuga
Torkrum

Svarande 15



1. Vad är din ålder?
50

2.	Planerar	du	en	bostad	för	dig	själv	eller	för	fler	familjemedlemmar?	
(Ange	antal	familjemedlemmar,	inklusive	dig	själv)
7 eller mer
Eventuella kommentarer
Det beror ju på.

3. Vilken storlek på bostad söker du i fråga om antal rum?
6 rum och kök eller mer

Kan du tänka dig att minska på något rum eller funktioner till förmån för gemensamma ytor? I så fall 
vilket/vilka.
Ja, allt beror på förutsättningar i gruppen som.ska bo och vad man får tag i för bostad eller om man 
planerar nytt.

4. Vad är grunden till ditt intresse för en bogemenskap? På vilket sätt anser du att denna typ av boende 
är ett bättre alternativ än andra mer konventionella bostadsformer?
Ekonomiskt och socialt överlägset. Viktigt är att ändå kunna vara privat.

5.	Söker	du	någon	speciell	typ	av	boende?	I	så	fall	vilken?	(Exempelvis	någon	specifik	inriktning/kategori	
som generationsboende, boende för en viss ålder eller intresse etc.)
Öppen och det beror på.

6. Har du några förväntningar på social, ekologisk eller ekonomisk hållbarhet i byggemenskapen?
Ja

7. Vilken av de tre aspekterna inom hållbarhet är viktigast för dig i ditt val av bogemenskap? 
Alla tre är lika viktiga

8. Vad är ditt primära önskemål kring val av tomt och läge? Stämmer den tomt som beskrivs här ovan 
överens med dina önskemål?
Låter intressant!

9. Vilka rum eller utomhusmiljöer skulle du vilja dela med dina blivande grannar? Om möjligt, välj max 5 
stycken som är extra viktiga för dig.
Kök/Matsal, Vardagsrum, Festrum, Multifuntionellt rum, Musikrum, Filmrum, Mediarum, Scen, Spelrum, 
Lekrum/lekhörna	för	barn,	Verkstad	(trä,	DIY,	vävstol	etc),	Ateljé,	Bibliotek,	Träningsrum,	Gym,	Bastu,	
Vinterträdgård/Växthus, Takterrass/Gemensam terrass, Gård/trädgård, Grönsaksträdgård/odlingslådor, 
Lekområde

10. Vilka resurser eller gemensamma aktiviteter skulle du vilja dela med dina blivande grannar? Om 
möjligt, välj max 5 stycken som är extra viktiga för dig.
Matlagning
Bilpool
Gästrum/lägenhet
Tvättstuga
Torkrum
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1. Vad är din ålder?
49

2.	Planerar	du	en	bostad	för	dig	själv	eller	för	fler	familjemedlemmar?	
(Ange	antal	familjemedlemmar,	inklusive	dig	själv)
2

3. Vilken storlek på bostad söker du i fråga om antal rum?
3 rum och kök

4. Vad är grunden till ditt intresse för en bogemenskap? På vilket sätt anser du att denna typ av boende 
är ett bättre alternativ än andra mer konventionella bostadsformer?
Mysigt o billigt

5.	Söker	du	någon	speciell	typ	av	boende?	I	så	fall	vilken?	(Exempelvis	någon	specifik	inriktning/kategori	
som generationsboende, boende för en viss ålder eller intresse etc.)
Bara lite typ kollektivboende

6. Har du några förväntningar på social, ekologisk eller ekonomisk hållbarhet i byggemenskapen?
Ja, lite av varje

7. Vilken av de tre aspekterna inom hållbarhet är viktigast för dig i ditt val av bogemenskap? 
Alla tre är lika viktiga

8. Vad är ditt primära önskemål kring val av tomt och läge? Stämmer den tomt som beskrivs här ovan 
överens med dina önskemål?
Helst centralare 

9. Vilka rum eller utomhusmiljöer skulle du vilja dela med dina blivande grannar? Om möjligt, välj max 5 
stycken som är extra viktiga för dig.
Kök/Matsal
Vardagsrum
Musikrum
Scen
Verkstad	(trä,	DIY,	vävstol	etc)
Ateljé
Takterrass/Gemensam terrass

10. Vilka resurser eller gemensamma aktiviteter skulle du vilja dela med dina blivande grannar? Om 
möjligt, välj max 5 stycken som är extra viktiga för dig.
Hantverk
Kultur
Musik
Bilpool
Tvättstuga

Svarande 17



1. Vad är din ålder?
59

2.	Planerar	du	en	bostad	för	dig	själv	eller	för	fler	familjemedlemmar?	
(Ange	antal	familjemedlemmar,	inklusive	dig	själv)
1

3. Vilken storlek på bostad söker du i fråga om antal rum?
1 rum och kök

Kan du tänka dig att minska på något rum eller funktioner till förmån för gemensamma ytor? I så fall 
vilket/vilka.
Nej 

4. Vad är grunden till ditt intresse för en bogemenskap? På vilket sätt anser du att denna typ av boende 
är ett bättre alternativ än andra mer konventionella bostadsformer?
Det	finns	ett	inbyggt	intresse	hos	de	andra	att	vi	delar	på	vissa	saker,	att	det	alltid	finns	någon	att	prata	
med, känslan att folk bryr sig om

5.	Söker	du	någon	speciell	typ	av	boende?	I	så	fall	vilken?	(Exempelvis	någon	specifik	inriktning/kategori	
som generationsboende, boende för en viss ålder eller intresse etc.)
Gemensamhetsboende

6. Har du några förväntningar på social, ekologisk eller ekonomisk hållbarhet i byggemenskapen?
Ja

7. Vilken av de tre aspekterna inom hållbarhet är viktigast för dig i ditt val av bogemenskap? 
Alla tre är lika viktiga

8. Vad är ditt primära önskemål kring val av tomt och läge? Stämmer den tomt som beskrivs här ovan 
överens med dina önskemål?
Att	det	finns	en	naturnära	känsla,	natur	inslag	i	miljön	

9. Vilka rum eller utomhusmiljöer skulle du vilja dela med dina blivande grannar? Om möjligt, välj max 5 
stycken som är extra viktiga för dig.
Kök/Matsal
Bibliotek
Bastu
Gård/trädgård
Annat:
Yoga	utrymme	

10. Vilka resurser eller gemensamma aktiviteter skulle du vilja dela med dina blivande grannar? Om 
möjligt, välj max 5 stycken som är extra viktiga för dig.
Hantverk
Kurser/utbildning
Cykelpool
Bilpool
Tvättstuga
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1. Vad är din ålder?
71

2.	Planerar	du	en	bostad	för	dig	själv	eller	för	fler	familjemedlemmar?	
(Ange	antal	familjemedlemmar,	inklusive	dig	själv)
1

3. Vilken storlek på bostad söker du i fråga om antal rum?
2 rum och kök

4. Vad är grunden till ditt intresse för en bogemenskap? På vilket sätt anser du att denna typ av boende 
är ett bättre alternativ än andra mer konventionella bostadsformer?
Minska ensamhet 

5.	Söker	du	någon	speciell	typ	av	boende?	I	så	fall	vilken?	(Exempelvis	någon	specifik	inriktning/kategori	
som generationsboende, boende för en viss ålder eller intresse etc.)
Generationsboende

6. Har du några förväntningar på social, ekologisk eller ekonomisk hållbarhet i byggemenskapen?
På alla dessa

7. Vilken av de tre aspekterna inom hållbarhet är viktigast för dig i ditt val av bogemenskap? 
Alla tre är lika viktiga

8. Vad är ditt primära önskemål kring val av tomt och läge? Stämmer den tomt som beskrivs här ovan 
överens med dina önskemål?
Nära grönområde samt nära kommunala färdmedel

9. Vilka rum eller utomhusmiljöer skulle du vilja dela med dina blivande grannar? Om möjligt, välj max 5 
stycken som är extra viktiga för dig.
Kök/Matsal
Vardagsrum
Ateljé
Gym
Gård/trädgård

10. Vilka resurser eller gemensamma aktiviteter skulle du vilja dela med dina blivande grannar? Om 
möjligt, välj max 5 stycken som är extra viktiga för dig.
Odling
Kultur
Träning
Kurser/utbildning
Bilpool
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