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Storsatsning på byggemenskaper
Vinnova ger stöd till 19 organisationer som tillsammans
ska bana väg för fler byggemenskaper i Sverige. Projektet
“Divercity – byggemenskaper för mångfald i
stadsutvecklingen” kommer pågå i två år och leds av
Föreningen för Byggemenskaper.
En byggemenskap är en grupp människor som planerar, låter bygga och senare använder en
byggnad. Oftast handlar det om bostäder. Bostadsrättsföreningar var ursprungligen en form för
gemensamt byggande, men idag är det ovanligt att de som ska bo i husen är med från början. Det vill
projektdeltagarna ändra på.
– Den hållbara staden kan inte byggas för medborgarna, utan den måste byggas av och med dem,
säger Joachim Widerstedt. Byggemenskaper ger invånare inflytande över sin livsmiljö.
Joachim Widerstedt och Karin Kjellson i Föreningen för Byggemenskaper tog initiativet till ett
nationellt samverkansprojekt 2016, och konstellationen har vuxit sedan dess.
– “Divercity” är den största satsningen på byggemenskaper som gjorts i Sverige. För att nå målet om
fler genomförda byggemenskaper krävs att byggrupper, kommuner och företag arbetar tillsammans,
säger Karin Kjellson.
Ekobanken är en av projektets partners och ser fram emot resultaten av samordningsprojektet.
– Vi välkomnar att nya former av bostadsbyggande utvecklas och i det arbetet vill vi bidra med vår
kunskap kring hållbarhet, finans och hur det går att arbeta med finansiering för grupper som vill
skapa hållbara boendelösningar, säger Annika Laurén, vd på Ekobanken.
Vinnova satsar på innovativa lösningar som möter samhällsutmaningar och bidrar till de globala
målen i Agenda 2030. De bedömer att projektet “Divercity” har goda förutsättningar för att bidra till
ökad diversifiering och mångfald i utbudet av bostäder. En ytterligare styrka är fokuset på hela landet
(urbana områden likväl som landsbygd) och även resurssvagare grupper i samhället, skriver Vinnova i
sitt beslutsmeddelande. Vinnova ser kommunernas och Boverkets deltagande som avgörande för att
lyckas få ett reellt genomslag.
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