
För dig som är intresserad av/söker del i kollektivhusboendet Tre Portar 
 

Vårt kollektivhus är ett flerfamiljshus med gemensamma lokaler i bottenvåningen.  Varje 

boende har en egen lägenhet och sammanlagt finns det 52 lägenheter i olika storlekar. I Tre 

Portar bor många sorters människor: unga studenter, ensamstående, barnfamiljer och 

pensionärer. Det gemensamma för oss är en vilja att bo kollektivt och att ha en levande 

kontakt med våra grannar. Det är ett aktivt och barnvänligt kollektivhus. Alla boende i huset 

är medlemmar i Kollektivhusföreningen Tre Portar. 

Kärnan i kollektivhusets verksamhet är matlagen. Där möts vi, arbetar och äter tillsammans. 

En vanlig vardag äter ca 40 personer i matsalen, på fredagarna är vi ibland upp till 80 

personer. Vi har idag mat fyra dagar i veckan: tisdag, onsdag, torsdag och fredag. Varje vuxen 

lagar mat ungefär en gång i månaden och det då tillsammans med några andra i kollektivets 

stora kök. 

I huset finns gemensamma lokaler: snickeri, ateljé, bastu, lekrum för barnen mm. Dessa sköts 

av oss som bor i huset. Vi städar och ser över rummen, inreder, inventerar och föreslår 

nyanskaffningar.  

 

Vilka aktiviteter är obligatoriska för oss boende i kollektivhuset Tre Portar?  

  Medverkan i matlag 

  Städning av gemensamma lokaler (ej trapphus) 

  Medverkan vid storstädning ca två gånger per år 

  Deltagande på föreningens husmöten och andra möten  

  Att ingå i en ansvarsgrupp (det kan röra administrativa eller praktiska göromål i 

huset) 

  Betala årsavgift till kollektivhusföreningen. Den fastställs av vårt årsmöte och är runt 

500 kr per år och vuxen. 

 

Det är viktigt att du som flyttar in i vårt kollektiv är medveten om det val du gör. Vi kräver att 

alla som bor här är aktiva i kollektivhusföreningen och tar del av ovanstående arbetsuppgifter. 

Om du söker en ”vanlig” lägenhet och inte är beredd på att lägga tid och engagemang på en 

kollektiv boendeform bör du söka en annan lägenhet. Tycker du att detta verkar roligt och 

engagerande så är du varmt välkommen! 

I samband med visningen av den lägenhet du är intresserad av kommer vi att träffa dig för att 

prata igenom vad det innebär att flytta till kollektivhuset Tre Portar. Då vill vi också att du 

motiverar varför du vill bo i kollektivhus. Först efter detta kan vi skriva under det intyg som 

medföljer och som krävs för att du ska få skriva kontrakt med Stockholmshem. 

Samtalet tar ca 30 min och du tar kontakt med någon av nedanstående: 

 

 

 

 

/Styrelsen kollektivhuset Tre Portar, Skarpnäck 



Läs gärna mer på vår hemsida www.treportar.se 

 

INTYG 
 

Jag är väl medveten om vad det innebär att bo i kollektivhuset Tre Portar i Skarpnäck. Jag 

förbinder mig att vara aktiv i kollektivhusföreningen vilket innebär att  

  medverka i matlag 

  städa gemensamma lokaler (ej trapphus) 

  medverka vid storstädning ca två gånger per år 

  delta på föreningens husmöten och andra möten  

  ingå i en ansvarsgrupp (det kan röra administrativa eller praktiska göromål i huset) 

  betala årsavgift till kollektivhusföreningen  

 

Jag har varit på besök i kollektivhuset, sett de kollektiva lokalerna och fått vidare information 

om Tre Portar samt haft samtal med en representant från föreningens styrelse 

 

Jag vill bo i kollektivhus för att (kort motivering): 
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Underskrift, datum och namnförtydligande 

 

 

…..................................................................................................................... 

Representant från Tre Portar, underskrift 

http://www.treportar.se/

