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Idén om kollektivboende lockar nya hyresgäster
Kollektivhus är inget 70-talspåfund. På 30-talet lanserades en ny boendeform av arkitekter och politiker. Det handlade om att ge
gemenskap, men också service, åt de boende. Ett av de mer välbevarade kollektivhusen ligger i Bromma och vänder sig enbart till kvinnor.
I går var det öppet hus.

Bland barrträd och björkar döljer sig ett stycke modernistisk
bostadsarkitektur som varit till glädje för otaliga kvinnor.
På Alviksberget i västra Stockholm ligger Elfvinggården, ett
kollektivboende för ensamstående kvinnor, som stod färdigt 1940.
I går var det många besökare som klev in i genom porten på
Elfvinggården. Tio kollektivhus i Stockholmsområdet höll öppet hus,
och kvinnorna på Alviksberget visade sina lägenheter och generösa
sällskapsutrymmen.

Många av besökarna - som till största delen bestod av kvinnor -
verkade vilja flytta in omedelbart.

– Jag blir rätt sugen... Husen, arkitekturen, läget; det är
jättespännande!, konstaterar Monika Mechler som bor i närheten.
Hon har bara tittat in av ren nyfikenhet, men faller pladask för den
välbevarade funkismiljön.
I foajén flödar ljuset in genom stora och vinklade fönster.
Funktionalismen skulle ge människor luft, rymd och ljus - och
Elfvinggården är ett bra exempel på de idéer som präglade
funktionalismens bostadsbyggande.

Med 30-talets nya
bostadsideal kom även kollektivhusen, som bland andra Alva Myrdal
talade sig varm för. Kvinnorna skulle ut i arbetslivet och därmed
gällde det att underlätta deras vardag. Små kök (nu skulle det vara slut
på att tillbringa timmar vid spisen) och mycket gemensam service,
såsom restaurang och dagis i huset, var idealet.
Även de ensamstående kvinnornas bostadsbehov
uppmärksammades. I Stockholm byggdes flera kollektivhus för just

kvinnor, och Elfvinggården skulle erbjuda billigt boende åt bildade
damer.
Systrarna Elfving, som själva var yrkesarbetande och ogifta, hade
testamenterat pengar. Husen byggdes av Olle Engkvist, legendarisk
byggmästare med socialt engagemang. Arkitekter var Backström och
Reinius, som bland annat är kända för stjärnhusen i Gröndal.

Det blev låga hus, i gult tegel, med mycket veckade fasader och
burspråk för att fånga ljuset. Husen placerades i den kuperade
terrängen, och bands samman med arkader. I huset högst upp på
Alviksberget placerades matsal och terrass.
När besökarna kommer
upp på terrassen, med vidsträckt utsikt över södra Stockholm, hörs
många förtjusta utrop. ”Hur ställer man sig i kö för att få en lägenhet
här?” är en vanlig fråga till de boende som guidar runt (svar: man
kontaktar Einar Mattssom Byggnads AB).

På Elfviksgården finns inga förpliktelser; man behöver inte delta i
matlagning eller städning. Däremot finns gott om sällskaps- och
hobbyutrymmen. Dessutom finns en välbevarad restaurang, med
höga fönster som tar in ljus från väster och öster, där man varje
vardag kan välja mellan flera rätter.

– Jag tror att det kommer att bli mer efterfrågan på ett sådant här
boende, säger Märta Fritz. Hon har bott på Elfvinggården i flera år,
och tycker att det är hög tid att damma av de gamla
kollektivhusideérna i en tid när ensamhushållen ökar och människor
blir allt äldre.

Den som är nyfiken på Elfvinggården kan besöka restaurangen som
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är öppen för allmänheten, vardagar 16-20, och ligger högst upp i hus 1,

Lyckovägen 9.
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