
ERIK
Arkitekt

Projektledare

MAJ-LIZ
Färgexpert

workshopledare

DANIELLA
Arkitekt

SUSANNE
Brigaddeltagare
Fastighetsägare

mikael
Självbyggare

Studiecirkeldeltagare

LEON
Deltagare

FREDRIK
Styrelseledamot

PATRIC
Hantverkare

Joachim
Projektkoordinator

MAI
Styrelseledamot

ALICE
Följeforskare

MARIA
Fastighetsägare

Samarbetspartner

EVA Å
Självbyggare

Studiecirkeldeltagare

PERNILLA
Styrelseledamot

KASPER
Givare

Caroline
Arkitekt

TINNA
Arkitekt

Projektledare

NIKLAS
Styrelseledamot

ANITA
Brigadist

MAJA
Berättare
Kulturtolk

ÅSA I
Programmerare

ALI
Sommarjobbare

HUDA
Arkitekt

BENGT H
Brigadist

MUSA
Målare

INGRID
Styrelseledamot

ALaA
Hantlangare

MARTINA
Student

andreas
Cirkelkoordinatör

Samarbetspartner
Styrelseledamot

marwan
Brigadist

SARAH
Arkitekt

TUMULT
Musiker

SAFAR
Initiativtagare

MOA
Ungdomsledare

JOHN
Snickare

Ungdomsledare

SIMON
Samarbetspartner

ADAM
Självbyggare

Deltagare

JAFFEER
Sommarjobbare

KARIN
Deltagare

Annika
Brigadist

JENNY
Forskare

ISAK
Ungdomsledare

Christian
Snickare
Platschef

RIZWAN
Filmare

CECILIA
Självbyggare

Deltagare

LEIF
Brigadist

LINA
Deltagare

Mister bister
Musiker

AHMED
Styrelseledamot

Projektlots

JOAKIM W
Cirkelledare

Samarbetspartner

RAED
Snickare

BRUNO
Arkitekt

Brigadledare

MARKUS
Självbyggare

Studiecirkeldeltagare

Mohannad
Självbyggare

MARTIN 
Brigadist

CASPER
Sommarjobbare

ANDERS
Arkitekt

Inspiratör

DANIEL
Styrelseledamot

WISAM
Hantverkare

BENGT
Problemlösare

Bonde

ÅSA S
Trädsgårdsmästare

DOTTI
Sommarjobbare

MARKETA
Självbyggare

INA
Brigadist

MONA
Kassör

Staffan
Styrelseledamot

JOHAN
Formgivare

HABEN
Uppskalningsstrateg

ANN-MARIE
Cirkelkoordinatör

Samarbetspartner
Styrelseledamot

ulla
Brigadist

GUNILLA
Samarbetspartner

TOMAS
Uppskalningsstrateg

ANNA
Verksamhetsledare

ELISABETH
Brigadist

Osman
Sommarjobbare

LEJA
Sommarjobbare

jennifer
Sommarjobbare

Bernd-
joachim

REBECKA
Sommarjobbare

CLAES
Brigadbyggare

EVA 
Styrelseledamot

Samarbetspartner

KJELL
Isolerare

ROMAN
Sommarjobbare

ELSa
Sommarjobbare

KOY
Sommarjobbare

HILMA
Sommarjobbare

LINA
Sommarjobbare

mohammed
Sommarjobbare

PÄR
Snickare

MIKAEL
Sommarjobbare

TANJA
Deltagare

ANNELI o 
CHRISTER

Brigadister

ANNA-KARIN
Samarbetspartner

LUKAS
Sommarjobbare

ESKIL
Givare

msgana
Sommarjobbare

JUNI 2018

Invigning

2018

HÖSTEN 2018

DESIGNSTUDIECIRKEL
AUGUSTI 2018

SOMMARBRIGAD

        BYGGE #2

STUDIO SVANVIK

         BYGGE #4

EGNAHEMETT

       BYGGE #1

TUNNELODLING

RÖJBRIGAD

Egnahemsfabriken PÅ TJÖRN - de första två åren med EN social husfabrik

EN ÖVNING I ATT BYGGA HUS, TILLIT OCH LOKALSAMHÄLLE TILLSAMMANS

Vi tror inte på dem som säger att samhällets 
motsättningar är dömda att öka eller att vi 
behöver vara maktlösa inför svårigheter. För att 
skapa en positiv utveckling behöver vi kunna 
mötas, bygga och underhålla tillit och bli vana 
vid att samarbeta. Det är upp till oss alla att ge 
framtiden riktning och förutsättningarna för att 
ett gott och inkluderande samhälle kan skapas 
varje dag, på det lokala planet.

VI BYGGER EN KATEDRAL TILLSAMMANS
För att skapa framtiden tillsammans bygger vi en 
katedral med flera tusen väggar på Tjörn. Det är 
detta Egnahemsfabriken handlar om i slutändan: 
En öppen katedral som värn emot ensamhet, iso-
lering, brist på tillit och maktlöshet. En katedral för 
resiliens, gemenskap, omställning och självförtro-
ende. Det handlar även konkret om att råda bot 
på bostadsbristen, att lära ut byggandets hant-
verk. Vår katedral tillhör alla på Tjörn och ju fler 
som lägger stenar i dess murar desto fler blir vi 
som kan hjälpa varandra i svåra tider.

BOSTADEN ÄR EN KOLLEKTIV ANGELÄGENHET
Utgångspunkten för Egnahemsfabriken är att den 
enskildes behov av bostad inte är ett individuellt 
problem utan en kollektiv angelägenhet. Om någon 
på Tjörn inte har en ordentlig bostad så är det en 
fråga för oss alla. För att det ska bli det i praktiken 
behöver vi ha plattformar och vägar för att kunna 
arbeta tillsammans med bostadsbyggande i 
civilsamhället. En sådan plattform har vi skapat i 
Egnahemsfabriken.

FLER VÄGAR TILL EGNA HEM ÅT FLER
Vi är många som inte har möjlighet att köa 
länge för att få en bostad – än mindre att tävla 
i budgivningar om att köpa en med dagens hus- 
och bostadspriser. Men många är beredda att 
göra mycket för en egen bostad om vi bara får 
chansen. Därför behövs det alternativ till att köa 
eller köpa, som gör det möjligt att få en bostad 
genom eget arbete. Att bygga sitt eget hus i en 
social byggprocess är ingen genväg till en egen 
bostad, men det är en annan väg, när övriga vägar 
är stängda eller av olika skäl inte passar. Den vägen 
öppnar vi genom en modern egnahemsrörelse.

BYGGANDE GENOM SOCIAL INTERAKTION
Hur ska vi producera bostäder i framtiden? Ett 
mer industrialiserat och storskaligt byggande kan 
inte vara svaret i alla lägen. Vi vet att det innebär 
att byggande koncentreras till färre aktörer och 
platser. Vi behöver fler alternativ - andra vägar.

Den sociala vägen innebär att byggprocesserna 
baseras på ett breddat deltagande i byggandet, 
på frivilligt samarbete i gemenskap, med både 
professionella och amatörer. Processerna är lång-
sammare och mer arbetsintensiva, men genere-
rar värden såsom relationer, självförtroende, till-
lit, kunskapsspridning, stärkt lokal ekonomi och 
mycket annat.

Slutresultatet kan hålla samma kvalitet till samma 
pris som industriellt byggande. Många gånger 
blir det betydligt billigare, tack vare mindre och 
plattare organisationer. På vägen har vi dessutom 
byggt ett samhälle, vilket är halva poängen. 

BYGGRESILIENS, OMSTÄLLNING, DEMOKRATI
Förmågan att bygga hus genom en lokal social 
samverkan är en viktig del i omställningen i 
riktning mot minskad resursförbrukning och 
klimatpåverkan, samt ett ökat återbruk och bättre 
resursdelning.

Vår verksamhet drivs i föreningsform och är 
baserad på demokratiska principer. Nya grupper 
tar plats i byggprocessen. Vi väljer väg och formar 
verksamheten tillsammans. Ingen vet var vi 
kommer hamna i slutändan, eller hur den stora 
katedralen av många små hus och nya bostäder 
utspridda på vår ö faktiskt kommer se ut. Det är 
trots allt att vandra längs vägen som är själva 
målet. På den här planschen beskriver vi hur vår 
resa som social husfabrik har sett ut de första två 
åren.

En annan landsbygd är möjlig!

     BYGGE #3

falalfelvagn

JULI-AUGUSTI

Sommarcafé prat

9 JUNI

artscape

Vårt förenings- och möteshus Studion är det 
andra bygget vi ger oss på. Huset har varit 
ett skjul och även använts som stall. Huset 
omvandlas till mötehus genom flera brigader, 
workshops och kurser.

Vi tar fram vårt första 
typhus EgnahemEtt under 
våren 2018 (se planritning 
längst ned). Huset på 25 
kvm ges smala breddmått 
för att kunna transporteras 
på väg. Första exemplaret 

byggs som visningshus och 
används som kontor på fabriken.
Sommarbrigaden och ferieprojektet 
Tillsammans syns vi 2018 
involveras båda i bygget.

Tillsammans med Svenska Kyrkan Tjörn 
bygger vi ett tunnelväxthus som det första 
projektet på Egnahemsfabriken i Svanvik. 
Växthuset tillsammans med omgivande 
odlingsbäddar bildar sedan basen i första 
och andra årets odling och förkultivering och 
lägger grunden till odlingsgruppen och 
det ”gröna spåret” som sedan 
utvecklas till en central del av 
mötesplatsen.

Invigningen av fabriken sker en regnig dag i början på juni 2018 i kombination 
med ett Mat & Prat. En av sommarens få regniga dagar. Trots dåligt väder är 
stämningen god och energin hög - vi har lagt grundstenen till något spännande 
tillsammans. Vart det ska sluta vet ingen!

Artscape är en icke-vinstdrivande organisation som vill 
sprida och skapa konst i det offentliga rummet runt 
om i världen. Under sommaren 2019 skapade de med-
verkande konstnärerna stora målningar på husfasader 
och byggnader runt om i Västra Götalandsregionen. De 
genomförde också en workshop på Egnahemsfabriken, 
ett verk som idag pryder ladugaveln. 

I samarbete med Billströmska folkhögskolan och 
kommunens integrationsenhet drev ett tiotal 
nyanlända kvinnor Kafé Prat i Egnahemsfabrikens 
Studio. Kvinnorna mötte kunder, bakade, skötte 
växthus och bjöd sommarjobbarna på frukost. 

JANUARI - DECEMBER 2020

Från frö till ugn
Från frö till ugn syftar till att undersöka möjligheten till 
socialt entreprenörskap vid Egnahemsfabriken. Idén är 
unika pizzor bakade i vår italienska vedeldade keramiska 
pizzaugn. Alla ingredienser på pizzorna ska vara odlade 
på plats på de egna odlingarna. Under våren hålls 
studiecirkel i odling samt pizzalagningskurs. Målet är att 
någon vill starta ett socialt företag kring tjörnpizzorna. 
Projektet finansieras av Västra Götalandsregionens 
regionutvecklingsnämnd. 

2021-2023

omställningSHUSET
Egnahemsfabriken har tagit fram en idé till ett 
omställningshus på fabriken i Svanvik, med 
plats för flera hyresgäster. Idén är att huset ska 
fungera som kontor, restaurang, kulturlokal, lab 
och verkstad, showroom för socialt byggande och 
lokala avloppslösningar, mötesplats mm. Huset 
uppförs i en social byggprocess och utvecklas 
som ett gemensamt projekt med flera lokala 
folkrörelser, som också tillsammans mobiliserar 
till den insamling och finansiering som kan göra 
byggnaden möjlig. Det blir därmed också ett 
verktyg för att föra dessa folkrörelser närmare 
varandra.

Äggoljetemperakurs

EgnahemsFabriken 2020
Under 2020 kommer fabriken i Svanvik utvecklas 
vidare genom tillägg av tre projektytor för byggprojekt, 
ny parkeringsyta, bygglekplats för barngrupper, utökad 
odling och experimentarena för byggmaterial, pizzeria 
med mera. 

    BYGGE #5

ATELjÉ
Självbyggarna Marketa 
och Mohannad bygger en 
ateljé utanför Kungälv. 
Egnahemsfabriken stöttar  
med olika hjälpande 
insatser.

 BYGGE #6

EVAS HUS i klövedal
Eva är snart pensionär och vill till sitt självbyggda hus i 
Klövedal foga ytterligare ett hus för uthyrning till en student. 
Eva ritar huset i studiecirkeln hösten 2018 och uppför det 
sedan tillsammans med Egnahemsfabriken under 2019.

  BYGGE #8

STORA växthuset Sommarens byggveckor avslutas 
med en sommar- och skördefest och 
ett välbesökt Mat & Prat, då den nya 
scenen används för första gången

.

         BYGGE #7

scenBYGGE

        BYGGE #9

MIKAELS VAN

      BYGGE #10

rocky mountain hut

 BYGGE #5

HUS I BERGA
Adam och Cecilia är självbyggare som under 2018-
2019 tillsammans med Egnahemsfabriken omvandlar 
en enkelstuga i Berga till en mycket yteffektiv liten 
bostad med stor omsorg om detaljer.

På en av Tjörns många bergsknallar växer ett 
litet bergshus fram, på en plattform av massiva 
trädstammar. Huset byggs av Egnahemsfabriken 
tillsammans med husägaren och medlemmen 
Christina.

Sommaren 2018 börjar vi bygga ett nytt, större 
växthus för odlingsverksamheten. Projektet 
genomförs med nära nollbudget - i huvudsak 
används endast skänkta och återbrukade material.

SOMMARFEST

REBAG

KONFERENS
SOCIALT BYGGANDE

2019

Efter ett år av förberedelser genomförs den 
stora konferensen Socialt Byggande och 
modernt självbyggeri 2019 på Chalmers i 
Göteborg. Egnahemsfabriken är initativtagare 
och samordnare för hela arrangemanget, som 
genomförs tillsammans med en bredd av aktörer 
som inkluderar Boverket, Göteborgs stad, VGR, 
Mistra Urban Futures med flera. 250 personer 
från hela Sverige deltar på konferensen och från 
Egnahemsfabriken Tjörn är vi nio personer på plats 
som presenterar vår verksamhet på stora scenen.

VÅR OCH HÖST 

OMSTÄLLNINGSCIRKEL
Under våren 2019, och därefter även under 
hösten samma år, arrangerar vi en 
omställningscirkel i två omgångar 
tillsammans med SV och Tjörns 
stadsträdgårdsmästare. Cirkeln 
utgör startskottet för en lokal 
omställningsorganisering på Tjörn.

BYGGE #11

EKOTOALETT
Under sommarens ungdomsprojekt 
genomfördes en workshop tillsammans med 
Bruno Goncalves från arkitektkollektivet 
Raumlabor i Berlin. Gemensamt skapades en 
ritning på ekotoaletten som sedan började 
byggas tillsammans med ungdomarna. Huset 
färdigstäldes sedan under hösten 2019.

VI VILL VARA
MÖJLIGHETERNAS Ö!
Vi vill ge civilsamhället på Tjörn en väg att 
kanalisera sin goda vilja och ge Tjörnbor 
en möjlighet att engagera sig praktiskt och 
konkret för att hjälpa nyanlända och stärka 
vår gemensamma ö - därför bildas nätverket 
Möjligheternas Ö våren 2017 på initiativ från 
privatpersoner och organisationer.

Idén är att förenkla samverkan mellan aktörer 
kring konkreta utvecklingsprojekt till allmän 
och gemensam nytta och att stärka lokal 
ekonomi, sysselsättning, social hållbarhet och 
lokal utvecklingsförmåga.

Embryot till samarbetet kommer ur 
mötesplatsen Mat & Prat där gamla och nya 
Tjörnbor och gamla och nyanlända svenskar 
möts en gång i månaden.

Första projektet i nätverket handlar om att 
bygga bostäder för och med nyanlända och 
projektet går inledningsvis under namnet 
”Nybygget”. 

DEROME

BYGGBRIGADEN

SVENSKA KYRKAN

TJÖRNS KOMMUN

RÄdDA BARNEN

Orust kommun

utsiktens ekoby

HOUSE OF HEMP

Föreningen grundas
Den ekonomiska föreningen Egnahemsfabriken 
Tjörn grundas i mars 2018. Huvudskälet för att 
gå från nätverksform till en förening är att kunna 
genomföra anställningar och bedriva ekonomisk 
verksamhet, men även att få tydligare strukturer som 
krävs för en fungerande interndemokrati. 

Man måste ha en logga också. Johan ritar den.

INOBI

RÖD ARKITEKTUR

ORUST KRETSLOPPSAKADEMI

Honsbergs el

IVARS FÄRG

9 APRIL

David jonstadUNGDOMSSOMMARJOBB

TIllsammans bygger vi

2020

SOMMAREN 2020 

Tillsammans bygger vi II
I samarbete med Chalmers arkitektur kommer 2019-års ungdomsprojekt 
under 2020 expandera till att omfatta även lite äldre unga som har gått ut 
gymnasiet och kanske är mellan studier och jobb. En grupp bestående av 
nyanlända och personer födda på orten kommer formeras. Tillsammans 
med forskare ska gruppen utveckla medskapande designprocesser för 
mindre hus (attefallshus) och andra byggprojekt som de feriepraktiserande 
ungdomarna även kan medverka i. 

FÖRBEREDELSER
Hur bygger man egentligen hus genom sociala 
byggprocesser? Vad innebär tillsammansbyggande i 
praktiken? Hur funkar ett professionellt organiserat 
Egnahemsbyggande?
Nu har vi ett projekt och det är dags 
att omsätta klatschiga idéer i 
fungerande lösningar.

Under vårvintern 2018 
planerar och förbereder 
vi intensivt; söker lämplig 
lokal, scoutar personal och 
bygger de organisatoriska 
strukturerna.

TVÅ FÖRENINGAR!
Samtidigt som den ekonomiska 
föreningen Egnahemsfabriken Tjörn 
bildas, startar även den ideella 
föreningen Egnahemsfabriken som 
fungerar som paraplyorganisation för att 
förvalta konceptet, sprida idén och hjälpa 
till att starta fler Egnahemsfabriker på fler 
orter. Föreningarna har olika styrelser och 

ÖPPNA Hem 2019
Sommaren 2019 bjuder Egnahemfabriken 
in allmänheten till den första upplagan av 
Öppna Hem. Under en förmiddag öppnar 
föreningens medlemmar och självbyggare 
sina hem för besökare på jakt efter 
inspiration och information.

SOMMARLOV 2018

TILLSAMMANS SYNS VI

Tillsammans med forskaren Jenny Stenberg på 
Chalmers utvecklar vi en modell för deltagande 
design som används i en designstudiecirkel för 
självbyggare hösten 2018. Cirkeln genomförs 
över tio träffar med fyra självbyggare och 
arkitektvolontärer. Resultatet är fyra husprojekt.

Under tre veckor arbetade tio kommunala feriepraktiserande ungdomar på 
Egnahemsfabriken. Gruppen bestod av hälften tjörnungdomar, hälften nyanlända 

och ensamkommande. Under veckorna lärde de sig blanda och 
måla med äggoljetempera, måla fasader, göra skyltar och 

dokumentera arbetet. Alltihop dokumenterades i bild 
och projektet avslutades med vernissage och Mat & 

Prat. Genom gemensamt praktiskt arbete uppstod 
gemenskap, integration och nya vänskapsband. 

EgnahemsFabriken 2019
Mycket av föreningens arbete har under både 2018 
och 2019 handlat om att utveckla platsen i Svanvik på 
Tjörn där vi driver verksamheten. Under de två åren har 
vi rustat upp delar av gården och lagt till nya byggnader 
och funktioner genom gemensamma insatser. I 
dagsläget, efter flera husbyggen, ser gården ut som på 
illustrationen. Att bygga upp vår fabrik själva har blivit en 
viktig del av processen.

Falafelvagnen Sababa föddes på 
Egnahemsfabriken och flyttade 
sedan in till Stenungsund.

EN VÄV AV MÄNNISKOREN VÄV AV MÄNNISKOR

Vi är några av de människor som deltar och bidrar till Egnahemsfabriken i olika roller.
Tillsammans bildar vi en väv med många färger och korslagda sömmar som gör samhället starkt.

EgnahemsFabriken 2022
Föreningens mål är att fabriken i Svanvik ska fortsätta att 
växa som plattform för organiserat tillsammansbyggande och 
gemenskap - men även som en gränsöverskridande mötesplats 
för kultur och omställning. VI har tagit fram en gemensam 
vision som inkluderar ett större omställningscentrum, utökade 
byggytor och ett koloniområde. VIsionen förankras med Tjörns 
kommun i ett pågående planarbete.

våren
2017

Chalmers

RISE

föreningen för
byggemenskaper

västarvet

västra götalandsregionen

VINNOVA

VÄVERIET

ARBETSFÖRMEDLINGEN

TEAM-BUILDING
En av de byggande aktiviteterna på Egna-
hemsfabriken är team-building för företag 
och organisationer som vill inkludera ett 
praktiskt moment på sin kick-off eller konfe-
rensdag. I oktober 2018 genomförs det första 
team-buildingbygget med arkitektkontoret Inobi.

”Wow, färska tomater till 
lunch hela sommaren!

HÖSTEN 2020

UTSIKTENS EKOBY
Tillsammans med Utsiktens Ekoby på Orust 
planerar vi sedan 2019 för husbyggnation i en ny 
del av ekobyn. Just nu pågår detaljplanearbete som 
ska vara klart hösten 2020. Egnahemsfabriken 
kommer uppföra ett litet flerbostadshus med 2-4 
lägenheter i ett tillsammansbygge.

NÄSTA STEG...

Egnahemsområden
Våren 2020 arbetar Egnahemsfabriken 
med att lobba och stötta kommuner till att 
planlägga nya kommunala Egnahemsområden 
med inspiration från de historiska 
motsvarigheterna. Områdena karaktäriseras 
av små tomter och små byggrätter (60-70 kvm 
BYA), tomterna upplåtes med tomträttsarrende, 
gatorna är smala, och det ställs krav på 
att tomtköpare ska vara organiserade i en 
egnahemsförening. Egnahemsområdena byggs 
ut i ett samlat svep med små husmodeller 
anpassade för en hög grad av självbygge. 
Husen uppförs genom eget arbete organiserat 
av en egnahemsfabrik eller 
motsvarande.

TIllsAMMANSODLING
Under 2019 utvecklades tillsammansodlingen under 
ledning av trädgårdsmästare Åsa Söderberg. Under 
2020 är planen att expandera gruppen och odlingarna 
ytterligare. Odlingarna blir en social mötesplats för 
utbyte av erfarenheter, fröer, sticklingar och tips.

Agapes vänner

röda korset

delta

mistra urban futures

formas

boverket

tångeröds ekoby

BILLSTRÖMSKA
FOLKHÖGSKOLAN

Sveriges arkitekter

studieförbundet
vuxenskolan

BYGGE #12

Christers hus
En andra upplaga av typhuset 
EgnahemEtt byggde vi under 
hösten 2019 på uppdrag av vår 
medlem Christer. Husmodellen 
kompletterades denna gång med en 
separat tillbyggd toalettdel.

COOMPANION

EKOBANKEN

EKOPOOLEN

OMSTÄLLNING
TJÖRN

MISTER BISTER

TUMULT

BYGGNADSTEKNISKA
FÖRENINGEN hela sverige

ska leva

En viktig del av Egnahemsfabriken är de 
anställda. I april 2018 hittar vi rätt personer, 
med olika bakgrunder som kompletterar 
varandra väl. Platschef Christian är utbildad 
snickare och bygghantverkare, Raed är 
erfaren inredningssnickare från Syrien och 
Alaa från Syrien är ny på arbetsmarknaden.

ANSTÄLLNINGAR

Var ska vi hålla till och bygga hus ihop? Vi 
tittar på många olika alternativ, allt från 
industrihallar och lagerlokaler till lantbruk. 
Genom samarbetet med Tjörns kommun 
öppnar sig möjligheten att hyra gården 
Västra Röd i närheten av Svanviks 
industriområde.

GÅRDEN PÅ VÄSTRA RÖD

HÖNSKOOPERATIV

Sveriges godaste falafel
får man hos Sababa.

Det enda sättet att få 
något gjort är att göra det 
tillsammans!

PATRIC AND BROTHER

Nu sår vi igen...

Under 2019 fick vi ett hönshus. Under 
2020 startar vi igång ett hönskooperativ 
med hönshuset som bas.

REBAG

MAT och PRAT

artscape

Två grupper bestående av till hälften 
tjörnungdomar och till hälften 
nyanlända ungdomar arbetade 
under totalt sex sommarveckor 
med olika byggprojekt och 
utveckling av Egnahemsfabriken 
som mötesplats. Sommarveckorna 
inkluderade bryggbrigader hos en 
av Egnahemsfabrikens självbyggare, 
lerklining av väggar på det stora 
växthuset, bygge av sandlåda, 

odling, bygge av utemöbler till 
Kafé Prat. Genom medskapande 
designprocesser tog ungdomarna 
fram ritningar för en scen och 
ekotoalett. Ungdomsprojektet har 
visat sig vara värdefulla för att 
skapa gemensamma plattformar 
och möten mellan de två 
ungdomsgrupperna som annars 
saknar naturliga ingångar. 

Mikael är självbyggare som gick studiecirkeln 
hösten 2018. Under hösten 2019 har Mikael 
jobbat på Egnahemsfabriken med att omvandla 
en van till en husbil för att bo i under resor till 
alperna.

EN DEL AV VÅRT DNA: Mat & Prat har arrangerats vid flertalet tillfällen på Tjörn och sedemera även på Egnahemsfabriken. Konceptet är enkelt, 
alla behöver äta, alla behöver prata. Folk från olika håll, tjörnbor och nyalända träffas och lagar mat ihop, tar del av musik, dansar och pratar. 
Genomförs 4-5 gånger per år sedan 2016. Bakom står olika aktörer, både organsiationer och ideella krafter och bärs av en vision att skapa en 
öppen, inkluderande mötesplats. En modell som efter flera år funnit sin form som en lyckosam väg för att skapa gemenskap, integration och 
avslappnade möten mellan människor.
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Vi byggde väggarna på fa-
briken, lyfte dom på plats.

Vi målade hela huset med 
äggoljetempera.

Hönshuset är det första 
steget till hönskooperativ!

- FLER VÄGAR TILL EGNA HEM ÅT FLER

Under andra perioden av 
Tillsammans bygger vi 
växte en scen fram tack 
vare ungdomarnas idéer 
och arbete. 

Innovationstöd 
från vinnova
Nätverket Möjligheternas Ö skriver en 
ansökan om innovationsstöd från statliga 
innovationsmyndigheten Vinnova. Fokus i ansökan 
handlar om att organisera sociala byggprocesser 
för och med nyanlända på Tjörn. Ansökan beviljas 
i december 2017 och därmed läggs grunden till 
Egnahemsfabriken.

Nyanlända på Tjörn har blivit en 
del av samhället och vill kunna 
stanna kvar på ön!


