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Nominering
Namn: Kollektivhuset Sockenstugan
Adress: Statsrådsvägen 11, 128 38 Skarpnäck
Hemsida: www.sockenstugankollektiv.nu
Facebook: www.facebook.com/Sockenstugan?fref=ts
Kontaktperson: Gunnel Kaldensjö, ordförande i Kollektivhusföreningen Sockenstugan.
E-adress: sockenstugan@gmail.com
Telefon: 070 46 12 113

Jag som nominerar
Namn: Ingrid Eckerman
Telefon: 08 600 15 56, 070 55 73 193
E-adress: ingrid@eckerman.nu
Min relation till boendet: Hyresgäst sedan start 1999.

Sammanfattning
Sockenstugan i Kärrtorp, Stockholm, är ett ombyggt pensionärshem från 1947, nu
gemensamhetsboende för 40+, ägt av Familjebostäder i Stockholm. Här hjälps de boende i olika
åldrar åt med matlagning, trädgårdsarbete, sociala aktiviteter och övrig drift. Byggnaderna och
trädgården är utformade i samråd med de boende för att inbjuda till och underlätta möten.
Närheten till service, kultur och natur är av stort värde för de boende.
Denna typ av kollektivhus är helt enkelt äldres bästa boende! För mycket gamla, för nyblivna
pensionärer och för medelålders yrkesarbetande. Sockenstugan är ett bra föredöme både för dem
som bygger nytt och för dem som bygger om.
I texten nedan beskrivs förutom fysisk miljö, estetisk utformning, social miljö och närhet till service
även närhet till kultur och närhet till natur. Vi anser att dessa faktorer är mycket viktiga för
livskvalitet och hälsa, för äldre av alla åldrar. Texten kompletteras med en rad fotografier.
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Fysisk miljö
Kollektivhuset består av två trevåningslängor byggda som pensionärshem 1947. År 1999 byggdes de
om till kollektivhus. Den nybildade kollektivhusföreningen deltog i planeringen.
De små ursprungliga ettorna slogs ihop till lite större ettor respektive tvåor och treor. Lägenheterna
är fullt moderna, med rymliga badrum och egna kök. Inga trösklar finns, och i många lägenheter är
badkaren borttagna. Bostadshusen kompletterades med hissar. De ursprungliga trapporna är breda
med lagom låga trappsteg vilket uppmuntrar trappgående i stället för hissåkande.
Flera lägenheter fick balkonger i samband med ombyggnaden. De piskbalkonger som finns på varje
våningsplan har glasats in och gjorts inbjudande att vistas på under svala morgnar och kvällar.
Varje lägenhet har tillgång till vinds- och källarförråd. Dessutom har de gamla skyddsrummen gjorts
om till cykelrum. I det ena husets källare ryms hobbyrummen, förutom den gemensamma
tvättstugan: gym, syrum, loppis/blomrum, snickarrum och bastu.
De gamla byggnaderna förbinds nu av en enplansbyggnad med gemensamma lokaler: två stora
allrum, det ena med öppen spis, ett stort gemensamt kök med förråd och källare, ett kontor med en
gemensam dator och två gästrum. I allrummen, där middag serveras fem dagar per vecka, finns,
förutom matborden, soffgrupper, bokhyllor, TV, ljudanläggning och piano. Storköket är nästan ett
restaurangkök. Rejäla maskiner, höj- och sänkbar arbetsbänk mm. underlättar arbetet när vi lagar
mat för 20-50 personer eller fler. Köksön bidrar till social samvaro under arbetet. I denna byggnad
finns också handikappentrén.
I trädgården finns ett miljöhus där vi sorterar våra sopor. I samma hus har vi vårt trädgårdsförråd,
och på gaveln har cykelskjulet gjorts om till loggia för gemensam vistelse sommartid. I stället finns
cykelskjul i trädgården på baksidan. Där finns också hushållskomposterna som ger oss jord till
trädgården och vedboden för vinterns brasor.

Den estetiska utformningen
Variationer i planlösningarna ger lägenheterna individuella utseenden, trots att samma byggelement
går igen i varje lägenhet. De stora fönstren liksom de små i kokvrårna är bevarade men blev
häromåret utbytta mot moderna energisparande.
I lägenhetslängorna har man bevarat de gula tegelväggarna i korridorer och trapphus. Likaså är
glasdörrar, ytterdörrar och trappräcken ursprungliga. Övrig färgsättning går i samklang med
väggarna. Detta ger ett varmt och gammaldags intryck. Färgsättningen går igen i lägenheterna,
korridorerna, allrummen, köket, tvättstugan och övriga utrymmen.
Arbete har lagts ner på att få allrummen tilltalande och också på att få en bra akustik. Likaså är den
långa sammanbindningskorridoren tilltalande med burspråk för blommor och smattar för umgänge.
Dörrar och fönster har fått en mild blå färg.
Det finns gott om möjligheter för de boende att påverka intrycket i allrum och korridorer. Inköpta
standardmöbler blandas med donationer från de boende. Konstverken är ibland donerade av
hyresgästerna, i andra fall utförda av konstnärer i huset eller av de boende i samarbete.
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De gamla bostadshusen är byggda i handslaget färgskiftande gult tegel, lagt på olika ledder, vilket ger
en variationsrik fasad. Taket är röda tegelpannor. De balkonger som kommit till efter ombyggnaden
är stramt hållna och gulmålade för att stämma i stilen.
I tillbyggnaderna, sammanbindningslängan och miljöhuset, har det gula teglet och de tegelröda taken
tagits upp. Ytterdörrarna fått samma milda blå färg som dörrarna till allrum och kök.
I den prunkande trädgården finns ett antal gamla träd kvar, liksom den gamla häcken. Grindarna har
utformats i samma stil och färg som de gamla. Trädgårdsintresserade hyresgäster har utformat
trädgården tillsammans med Familjebostäders trädgårdsmästare. Privata och ”allmänna”
trädgårdslotter omväxlar med rabatter och buskage. En vattenkonst, inspirerad av antroposofernas
vattentrappa, porlar i våra öron och lockar fåglarna till bad. På baksidan av huset är naturmarken
sparad.

Social miljö
En viktig sak för detta bästa boende för äldre är att det inte bara är äldre som bor här. Sockenstugan
är ett gemensamhetsboende för andra halvan av livet, dvs. från 40 och uppåt, vilket minskar risken
för ålderssegregering. Idag är den yngsta 45 år och den äldsta 88 år.
Här finns 44 lägenheter, vi är knappt 50 som bor här – dvs. de flesta är singlar. Efterfrågan är stor. Vi
har ca 60 externa medlemmar i olika åldrar som alla hoppas kunna flytta in. Hyresrätt, dvs. att inget
kapital behövs för inflyttning, och små lägenheter minskar risken för ekonomisk segregering.
Fastighetsägare är Familjebostäder. Husen om- och tillbyggdes 1999. Med tanke på målgruppen så
planerades det handikappvänligt från början.
Huset drivs av en ideell förening, tillika lokal hyresgästförening. Inkomster är dels medlemsavgifter,
dels ersättning från fastighetsägaren för trappstädning och trädgårdsskötsel, dels vissa andra
ersättningar grundade på standardavtal mellan Hyresgästföreningen och fastighetsägaren.
Hela boendet är utformat för gemenskap och tillgänglighet. Tvättstuga, hobbyrum, trappuppgångar
och korridorer i de gamla husen är mötesplatser, förutom gemensamhetsutrymmena i nybyggnaden.
På sommaren tillkommer trädgården.
Kollektivhuset bygger på arbetsgemenskap. Det gemensamma arbetet är grunden för den sociala
samvaron och för utvecklande av vänskap. Ett tjugotal arbetsgrupper (förutom föreningens styrelse)
planerar drift och verksamhet. Vi arbetar i trädgården tillsammans och vi städar gemensamma ytor,
inklusive trappuppgångarna.
De gemensamma måltiderna är hjärtat i verksamheterna. Vi är indelade i fyra matlag som planerar,
lagar maten och diskar efter middagen fem dagar per vecka under terminerna. Det innebär två eller
tre arbetspass à tre timmar var fjärde vecka – övriga dagar sätter vi oss vid dukat bord och stoppar
tallriken i diskmaskinen. Blir det mat över kan vi köpa matlåda till reducerat pris. På fredagarna är
maten lite bättre med efterrätt. Gäster är alltid välkomna och bjuds gärna in på fredagarna.
Maten håller hög kvalitet: hel- eller halvfabrikat används mycket sällan. Så långt ekonomin tillåter är
maten ekologiskt framställd. Varje dag serveras en vegetarisk rätt, och 3-4 dagar per vecka även en
”husmans”rätt. Hänsyn tas i möjligaste mån till överkänslighet och andra önskemål. Alla boende har
möjlighet att påverka menyn och få med sin favoriträtt.
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Priset för måltiden täcker råvarorna. Hyran är redan betald via våra lägenhetskontrakt. El, utrustning
och annat material betalas från föreningens gemensamma kassa.
De daglediga intar eftermiddagskaffe tillsammans, under sommaren i vår vackra trädgård. När köket
är stängt förekommer spontana gemensamma måltider.
De gemensamma arbetsaktiviteterna, fr.a. matlagning och disk men även storstädning och
trädgårdsdagar, gör att man lär känna varandra väl. Det underlättar att be varandra om hjälp eller
sällskap. Övning i konflikthantering pågår ständigt eftersom man vågar tala om vad man tycker, både
på möten och ”inofficiellt”.
När man flyttar in ska man kunna fullgöra alla obligatoriska arbetsuppgifter och man rekommenderas
vara med i ett par arbetsgrupper. Blir man sjuk eller svag så bidrar man med så mycket man kan:
skära grönsaker, vika servetter, ta emot matkuponger, klippa vissnade rosor. Vid behov hämtas man
ner till den gemensamma middagen av hemtjänstpersonalen. Den sociala samvaron njuter man av så
länge man orkar.
Hemsjukvård, social omsorg och ASIH (avancerad/palliativ sjukvård i hemmet) fungerar väl i området.
De flesta av våra sjuka har kunnat bo kvar hemma in i det sista och då tagit emot besök av grannarna.
Anhöriga har kunnat bo i gästrummen. Det har känts bra för oss grannar att få arrangera
begravningskaffet.
Studiebesök kommer ofta, inte bara från blivande kollektivhus i Sverige, utan också från t.ex.
Tyskland.

Närhet till service
Kärrtorps centrum, 600 m gångväg eller buss: T-bana, bussar, tre livsmedelsbutiker varav en med
post, bank, bankomat, apotek, restauranger, stor second hand-butik, många småbutiker, optiker.
Sockenvägen/Gamla Tyresövägen, 400 m: Mataffär och kafé för ekologiska varor (även
hemsändning), gym, kvarterskrog.
Bagarmossens centrum, 1 km gångväg eller buss: Flera livsmedelsbutiker, vårdcentral, apotek,
tandläkare, småbutiker.
Björkhagens centrum, 1,5 km gångväg eller en hållplats med t-bana: Socialt servicecentrum och
stadsdelsförvaltning, vårdcentral, folktandvård, läkarhus, livsmedelsbutiker, andra butiker.
Skarpnäcks centrum, 2 km gångväg eller två hållplatser med t-bana: Livsmedelsbutiker, andra
butiker.
Farsta centrum, buss 4 min + t-bana 8 min: Mycket stort köpcentrum där ”allt” finns inklusive
systembolag och Claes Olsson.
Sandsborg, buss 4 min + t-bana en hållplats: Sandsborgsbadet. Småaffärer, kvarterskrogar.
Gullmarsplan, t-bana 8 min: Systembolag, flera bankkontor. Globens affärscentrum nås med
promenad eller t-bana en station. Omstigning till tvärbanan.
Ringens centrum på Södermalm, t-bana från Kärrtorp eller Skogskyrkogården 9 min: Medelstort
köpcentrum. Närhet till hela Götgatan och Södermalm. Buss till Södersjukhuset. Eriksdalsbadet.
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Medborgarplatsen på Södermalm, t-bana från Kärrtorp eller Skogskyrkogården 11 min:
Medborgarhuset med Forsgrénska badet. Söderhallarna, Skrapans köpcentrum, affärer och
restauranger längs Götgatan och Folkungagatan.

Närhet till kultur och sociala aktiviteter
Sockenstugan: Gemensamma måltider och kaffestunder, gemensamt arbete i kök, trädgård och
arbetsgrupper, husmöten och andra möten, fester, filmvisning, systuga, litteraturcirkel,
författarträffar, musikunderhållning, föredrag, studiecirklar, födelsedagsuppvaktningar,
loppmarknad, dagliga grannkontakter. Gemensamma besök på teater, konserter, museer mm.
Kärrtorps centrum: Teater Reflexen, bio Reflexen, Skarpnäcks filmklubb, Tur-teatern, Teaterkören,
PRO, ABF, Hyresgästföreningen.
Bagarmossens centrum: Folkets hus, bibliotek, kyrka.
Björkhagens centrum: Bibliotek, Markuskyrkan med kyrkokör och andra aktiviteter.
Skarpnäcks centrum: Kulturhus, bibliotek.
Medborgarplatsen: Sensus studieförbund, bibliotek, Södergården, biografer, rikt restaurangliv,
moskén.
Övrigt: Nätverket Linje 17, nätverket Linje 17 mot rasism (som arrangerade demonstrationerna i
december 2013 och festivalen i augusti 2014), stadsodlingar, tala svenska med invandrare.

Närhet till natur
Utsikt över träd och grönska har man från varje lägenhet och från allrummen: vår egen trädgård,
andras trädgårdar, alléerna längs gatorna och ett skogsparti.
En stor trädgård omger våra hus. Här finns möjlighet att ha egen odlingslott liksom att bidra med
egna arbetsinsatser alternativt ta en promenad med rollatorn. Många sittplatser i olika väderstreck,
skyddade för vinden. En vattenkonst porlar sommartid i våra öron.
Angränsande villaområde är lättpromenerat och lättcyklat. Insprängda parker och skogspartier finns.
Vintertid möts man av solen när man går söderut i den lilla gröna skogskilen mellan Bagarmossen och
Skarpnäck.
Skogskyrkogården med rikt djurliv når man med buss eller promenad 600 m.
Nackareservatet börjar 700 m bort. Det är 1,5 km till närmaste bad/paddlingsled/skridskois i
Söderbysjön, där också Sörmlandsleden passerar. På vägen passerar man Björkhagens golfbana. Det
finns gott om belysta och obelysta vägar och stigar i området, för promenad, cykling, löpning och
skidåkning. Det är inte långt till klippor för bergsklättring.
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Exteriör och trädgård

Vårens första utefika.

Handikappentrén.

Att reparera vattenkonsten är en meningsfull sysselsättning.
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Privata trädgårdslotter.

Trädgårdsdag. Jorden från
hushållskomposterna ska nu
bidra till vår prunkande
trädgård.

Miljöhuset.Det är lätt att sortera sina sopor!
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Vi går runt huset till baksidan.

Cykelhuset och vedboden.

Utsikt över den gamla prydnadsapeln
vintern 2015.
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Våra komposter för hushållsavfall.

Hemgården 1947. Trädgården ännu ej anlagd.

8

Trapphus och korridorer

Trapphusen och korridorer i de gamla husen är bevarade i originalskick.

Bakom bonaden döljer sig
den tidigare dörren till
husets två badrum. De
utgör numera ett sovrum.

Den nya sammanbindningslängan har bl.a. bibliotekshörna och burspråk.
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Köket

Att laga mat åt sina grannar
är också en meningsfull
sysselsättning.
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Allrummen

En stor skjutdörr skiljer ”pianorummet” från ”brasrummet”.

Leo Lindbergs trio underhåller efter middagen.
Snart börjar dansen.
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Hobbyrummen

Snickarboa.

Syrummet är tillika mötesrum.

Motionsrummet.

Bastun.

Den fina färgsättningen har följt med in i
tvättstugan.
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Som cykelrum utnyttjas de gamla
skyddsrummen.

12

Utrymme för kreativitet

Sockenstugan I Eckerman Bästa äldres boende 2015

13

