Vad är Boihop?
Vi är en förening för dig som är intresserad

Hur det började

av bogemenskap och av att ha makt över
ditt boende.
Två föreningar för bogemenskap med egna
hus är hittills resultatet av föreningens
ansträngningar; Majbacken i Majorna och
Kornet i Mölndal.

Föreningen bildades 2001. Dess
grundläggande syfte är att i varje stadsdel
bidra till valfriheten i boendet genom att
skapa bogemenskaper, med
arbetsgemenskap som grund.

Boihop har utvecklats till en paraplyorganisation. Vi arbetar för bogemenskaper i Göteborgsområdet för alla åldrar
och för senare halvan av livet. Både i
nybyggnation och i ombyggnader.

Inriktningen har hela tiden varit hyresrätt
med utökad förvaltning fritt från
vinstintressen.
Våra tankar och idéer stämmer väl överens
med modern forskning om byggande och
boende.

Bo

Föreningen anordnar studiebesök,
kontaktar politiker samt privata och
kommunala bostadsföretag. Vi författar
skrivelser och försöker påverka på olika
nivåer i samhället.
Boihop deltar i samhällsdebatten.

Dessutom hålls styrelse- och
medlemsmöten regelbundet för att fånga
upp medlemmarnas önskemål.

Allteftersom projekt utvecklar sig bildas nya
föreningar.

ihop
En intresseförening
för oss som tycker det
är roligt att känna
våra grannar.
Vi eftersträvar
en bogemenskap
som gör livet

roligare, lättare
och mer ekonomiskt

Tankar kring
bogemenskap
Grunden för boendet är gemenskap och att
dela vardagslivets arbete med grannarna.

• Boendet – du har din egen lägenhet och
dessutom gemensamma lokaler.

Boihop vill skapa en gemenskap som gör
livet roligare, lättare och mer ekonomiskt.
Att ge och få av varandras kunskaper
sporrar och ger inspiration.

• Tid – genom matlag och arbetsbyte i
huset sparas mycket tid och nya kunskaper
fås.

Att ge många människor möjlighet att leva i
en bogemenskap är i dag viktigare än
någonsin. Det handlar inte bara om att det
skall vara "mysigt".
Det kan också ge många vinster:
• Sociala – bogemenskap ger möjlighet att
utveckla nya kontakter och idéer genom
samarbetet med vardagssysslor som
matlagning och städning.
• Demokratiska – inom bogemenskapen
finns möjlighet till långt gående självstyre
och du kan påverka både boendets kvalitet
och kostnader.
• Miljömässiga – gemensamma inköp,
lokala odlingar och initiativ till sänkt
energiförbrukning med mera kan ge
minskad miljö- och klimatpåverkan.

• Ekonomi – genom kontroll över
förvaltning, gemensamma inköp och egna
arbetsinsatser kan månadskostnaderna
minskas.
• Grannskap – en bogemenskap vänder
sig ofta utåt mot samhället. Man ordnar
möten och kurser och driver café och
bjuder in alla i grannskapet.
• Trygghet – kring bogemenskaper är det
ofta liv och rörelse som skapar en livlig och
öppen stämning i kvarteret.

Boihop anser att
projekt av detta slag stämmer
väl överens med målsättningen för
en uthållig utveckling ur alla
aspekter;
sociala, ekologiska och ekonomiska

Bli medlem!
Genom att engagera dig i Boihop är du med
och påverkar samhällsutvecklingen i
allmänhet och valfrihet i boendet i synnerhet.
Med ett medlemsskap kan du delta i
förverkligandet av en egen bogemenskap.
Alla som vill verka för allas rätt till större
inflytande över sitt boende, ta ansvar för det
och öka bogemenskap är välkomna som
medlemmar.

F ö r m e r i n f o rm a t i o n
e-posta
boihop@gmail.com
ring
031 - 82 67 86
eller besök vår webplats:
www.boihoporg.wordpress.com

eller den nationella föreningen:
www.kollektivhus.nu

