It takes a village
Vägar mot hållbart bostadsbyggande i Fåglavik
Introduktion

Det senaste århundrandets trender av urbanisering
och centralisering har lämnat landsbygden allt mer
avbefolkad och skärt ner på många tjänster och
funktioner. Under det senaste årtiondet har det dock
börjat ske en förändring i detta mönster. I en nyligen
genomförd undersökning som frågade svenskarna
var de skulle föredra att bo svarade över en tredjedel
av deltagarna ”ett hus på landsbygden”. Anledningar
nämnda var närhet till naturen, lugnare omgivningar
och möjligheten till en alternativ livsstil med mer frihet.
(Novus, 2020)
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Äldre hus i behov
av renovering

Samtidigt har majoriteten av Sveriges kommuner idag,
inklusive många lantliga områden, brist på bostäder.
(Boverket, 2021) Tyvärr tvingar det gällande ekonomiska
systemet på husmarknaden både privata aktörer och
allmänna bostadsbolag att investera där det är mest
lönsamt snarare än där det finns störst behov. (Åkerman,
2020) Detta resulterar i att det inte byggs tillräckligt
mycket på landsbyggden, trots en tydlig efterfrågan.
Fåglavik är på många sätt ett typiskt exempel på flera
av dessa problem. Det tillgängliga byggnadsbeståndet
är begränsat och de få lediga hus som finns är i stort
behov av omfattande renovering. Det finns gott om
mark och tomter som kan köpas till ett relativt billigt
pris, men det låga marknadsvärdet jämfört med dagens
höga produktionskostnader gör det oerhört svårt att få
lån till att bygga. För att ta sig runt denna låsningseffekt
behövs nya alternativ för hur man kan bygga och bo.
Detta projekt kommer att visa några möjliga vägar för
hur Fåglavik kan skapa prisvärda bostäder och fortsätta
utvecklingen mot en levande och hållbar landsbygd.
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Projektprocess

Detaljplan för Fåglavik

design

Fika

administration
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Fåglavik
Byggförening

1:a projektet

Nästa kapitel
Byggprojekt

resurser

A. Markarbete B. Grunder C. Skjul för förvaring D. Gemensamt hus E. Privata bostäder

I. Organisation & Strategier
Omfattar planering och organisering av människor,
kunskap, resurser samt byggstrategier.
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II. Byggprojekt
Ett bostadskoncept som visar upp ett möjligt sätt att
organisera och bygga prisvärda bostäder.

III. Framtidsvision
En framtidsvision som illustrerar möjliga projekt och visar
på potentiella riktningar som Fåglavik kan utvecklas i.
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I.Organisering & strategier
Bostadsutvecklingen i Fåglavik initieras av en enkel fika
som för människor med liknande intressen och visioner
samman för planering och diskussion. Mimersborgs
hembygdsgård används som mötesplats och utgör en
fysisk plattform för fortsatta möten och planering.

DESIGN

Utveckla koncept

Val av tomt

Detaljerat förslag

I nästa steg formar en grupp människor intresserade
av att bygga tillsammans en byggemenskap. Dessa
kan sedan fortsätta arbetet med att utveckla
designkoncept, samla nödvändiga resurser och läsa in
sig på regler och föreskrifter.
Att samla resurser - både material, kunskap och
manskraft - är en viktig del i skapandet av stödjande
nätverk som kan underlätta bostadsutvecklingen för
både nutida och framtida invånare. En annan del i
detta är att etablera det gamla sädesmagasinet som
ett materialbibliotek, vilket ger invånarna i Fåglavik
tillgång till både lokala och återvunna byggmaterial
och främjar ett mer cirkulärt byggande.
För att vidare förenkla för byggprojekt grundas
Fåglaviks Byggförening, som ytterligare en del av de
stödjande nätverken. Denna förening kan ta på sig
administrativa uppgifter, såsom att föra diskussioner
kring stiftandet av en detaljplan samt tillstånd och
finansieringsmöjligheter. Föreningen kan även föra
diskussioner med kommunen och regionen samt
agera som länk mellan olika människor.
För att underlätta vid planeringen av bostadsprojekt
har vi formulerat sex generella byggstrategier, med
potential att reducera priset för ett hus avsevärt.
Dessa strategier omfattar både byggherrekostnader inklusive avgifter, tillstånd och kostnader för att köpa
och utveckla mark till tomter, såväl som byggkostnader
– inklusive material, arbetskraft, transport samt
maskiner och verktyg.

BYGGEMENSKAP
FIKA
Människor samlas och
för en öppen diskussion

Människor intresserade
av att bygga tillsamans
går samman i
byggemenskaper

ADMINISTRATION

Starta byggprocess

Besluta om strategier
för finanisiering

Mimersborg hembygdsgård
Används som bas vid
möten och planering

RESURSER

FÅGLAVIKS
BYGGFÖRENING
Finansiering |Leder processen
Administrativa uppgifter

Godsmagasinet
Används som ett
materialbibliotek och
andrahandsmarknad

Kartlägg resurser
Materiella resurser:
Kontakta lokala materialproducenter, samla
tidigare använda material, kartlägg byggnader
som kan användas som materialbanker
Mänskliga resurser:
Kontakta lokala företag, yrkesmän och människor
med kompetenser som kan underlätta vid
planering / uppförande av byggnader

Byggstrategier
materialkostnader
arbetskostnader
verktyg | maskiner | transport
tomt | avgifter | byggherrekostnader

$

$

SJÄLVBYGGERI

ARKITEKTURSKOLAN

LÅGKOSTNADSMATERIAL

MINIMERA
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MINSKA PRIVAT YTA

MPDSD | Design studio Planning and Design for Sustainable Development in a Local Context: TIBRO - Architecture of Rurban Territories
MPDSD 2021 | Design studio Planning and Design for Sustainable Development in a Local Context: EN
ANNAN
LANDSBYGD
MÖJLIG
The
Local
SituationÄR
| Names
It takes a village | Paula Bruns | Ellen Jonsson | Ida Lindbäck | Nina Parot

I

II. Bostadsprojekt

LOAD BEARING STRUCTURE | WALLS

Co Village Self Builders
+ support

• build the foundation slabs

Volunteers

Projektet Co-village visar hur de tidigare nämnda
strategierna skulle kunna användas i ett projekt i
Fåglavik. Det är ett självbyggt projekt som består av
sex individuella bostäder och ett gemensamt hus.
De boende ansvarar själva för att designa och bygga
sitt eget hus, men med visst stöd från professionella
hantverkare.

II

Genom ett medvetet val av tomt, husstorlek samt
kloka materialval kan kostnaden för bostäderna
hållas låg. Den minimala husstorleken är möjlig tack
vare det gemensamma huset med plats för tvättrum,
arbetsplatser, ett stort kök och självklart – en stor yta
för kalas!
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• construct and raise the load bearing
structure
• openings for doors and windows are
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• build the foundation slabs

För att försöka göra bygget av denna Co-village
så kostnadseffektiv som möjligt har vi skapat en
utvecklingsprocess som visar vilka steg som behöver
tas och av vem. Slutligen har vi även uppskattat
materialkostnader för tre olika hus.
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A. FÖRBERED TOMTEN

B. BYGG PLINTAR

C. BYGG BOD

Utvecklingsprocess.

D.BYGG GEMENSAMT HUS
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V. Tekniska installationer

• plumbing and electrical installations are
put in and kitchens and bathrooms are
added

• interior walls, ﬂoors and stuctures are
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III. Framtidsvision
Med erfarenheten, kunskapen och uppmärksamheten
från Co-village projektet i ryggen kommer Fåglavik ha
en stabil grund för att fortsätta utvecklingsarbetet.
Ett möjligt framtida projekt skulle exempelvis kunna
vara omvandling utav äldre existerande byggnader
som antingen kan renoveras eller användas som en
materialbank för nya projekt, vilket håller ner både
material- och byggherrekostnader.
Ett annat alternativ som också minimerar avgifter
och förenklar bygglovsprocessen är att fokusera på
tillbyggnader. Detta kan innebära att man adderar en
ny separat byggnad mindre än 30 m2 (Attefallshus) till
en tomt eller gör en utbyggnad till ett existerande hus
som kan hyras ut till nya hyresgäster.
Ett tredje alternativ är att skapa nya flerbostadshus,
till exempel ett radhusprojekt eller en större villa med
lägenheter. Genom att dela kostnader för dyra exteriöra
väggar, grundläggning, arbetskraft och avgifter, samt
minska behovet av anställd arbetskraft genom att
bygga tillsammans, kan priset hållas lågt.

A Flerbostadshus

B Tillbyggnader

C Omvandlingsprojekt

D Kollektivt boende
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