
Färdknäppen är ett unikt samarbete mellan hyresgästerna och AB Familjebostäder och ligger 
i hörnet Fatbursgatan/Timmermansgatan på Söder i Stockholm. 
 Färdknäppen har planerats för människor i den andra halvan av livet och är inte ett service
boende, äldreboende eller kollektivhus. Vi ska hjälpa varandra att tillsammans hålla livs
andarna igång, om och när orken börjar sina. Huset är stort, innehållsrikt och barnvänligt 
med egen trädgård, så det är lätt att här ta hand om barn. 
 Huset innehåller 43 lägenheter – 1:or, 2:or och 3:or på mellan 37 och 75 m2 och rikligt med 
gemensamma utrymmen. I bottenvåningen finns kök, matsal, allrum med bibliotek och 
syplats, vävrum, hobbyrum/verkstad och tvättstuga. Högst upp i huset finns ett rum för 
samvaro försett med öppen spis och takterrass. I källaren finns individuella källarförråd, 
kollektivets förråd, matkällare, motionsrum, bastu och fotolabb. Dessutom finns gemen
samt kontor med dator och kopiator. Tre små gästrum kan hyras för en billig penning av 
långväga gäster. 
 De gemensamma utrymmena är en del av bostaden och dörren till vår bostad är husets 
entré mot gatan. Innanför den ska vi alla som bor i huset kunna röra oss fritt, tryggt och 
hemtamt. Därför har huset en ”brevbärarsluss” innanför vilken endast de kommer som bor 
eller gästar huset. 

TEXT FRÅN FÄRDKNÄPPENS HEMSIDA

Minne från det första spadtaget.
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MINNESANTECKNINGAR FRÅN STUDIEBESÖKET:

Anita Persson tog emot oss och Ann visade 
oss runt.

Färdknäppen har ca 40 lgh

BOENDEKULTUREN viktigt att lägga tid på. 
Bra att träna på att bli osams redan i för
beredelsestadiet. Vänja sig vid att alla inte 
tycker som jag. Jag gillar inte alla och alla 
gillar inte mig.

Viktigt att undvika hierarkier.

Färdknäppen har möten 1gång/mån när 
representanter från Familjebostäder är 
med. Öppna styrelsemöten. 

Soffmöten där man stöter och blöter olika 
uppfattningar för att så småningom leder 
till att kunna ta ett gemensamt beslut. 

”Hushållarna” en grupp som hjälper till med 
fördelningen av gruppernas medlemmar. 

Viktigt: öppen, transparant entre med  
direktkontakt med gemensamma rum.

Tänk igenom larmsystemet. 

”Hjälpredan” en pärm med information om 
saker man bestämt skall gälla för de som 
flytter in 

Postboxar med öppning åt två håll. På insidan finns stol och 
skrivbordsskiva om man vill sitta och titta igenom sin post. 

Entrén känns öppen och välkomnande med fönster in mot 
de gemensamma rummen.

Fasaden mot den trevlig innergården.



Matsal med fönster ut mot gatan.

Köksö med flera arbetsytor.Gott om arbetsbänkar.

Färdknäppen har dubbla ingångar 
till hissen, en ”smyga – in – entre” 
för att kunna gå direkt hem eller för 
hemliga besök.

Umgås inte hos varandra i lägen
heterna så mycket.

Faddrar för nyinflyttade.

BRASKAMIN.

Eftermiddagskaffe som från början 
var spontant men blivit en viktig 
träffpunkt.



Vardagsrum med TV och ett par olika sittgrupper.

En utställning om insekter som gjorts av en av de boende.



Tvättstuga med tre maskiner som man måste förboka och en maskin som kan användas när den är ledig  
utan att boka i förväg. Elmangel och strykbräda i ett mindre rum mellan tvätt stuga och vardagsrum.

Pedagogisk och väl genomtänkt sopsortering.  
Soprummet har en dörr som man tar ut soporna genom utan att behöva gå in i huset.



Städförråd med var sak på sin plats.       Torrskafferi och  kyl- frysutrymme.

Husets källarförråd med julpynt och förbrukningsartiklar.           Källarförråd för boende. Cykelrum.



Verkstad med snickarbänk.

Musikrum för husets band!

Intern och extern anslagstavla.


