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Sociala rörelser och urbana allmänningar
(commoners och commons) i Göteborg

All Win

Food Rescue PartiesCykelköket

Re-Cycle Day

Re-Toy

Gratisbutiken



De skapar alternativa kanaler
De här sociala rörelserna samlar, omvandlar, och re-distribuerar material/avfall (oönskade 
leksaker, övergivna cyklar, omoderna kläder)
På så sätt skapas alternativa kanaler: events, kontrakt, överenskommelser, materiella flöden 
(tygpåsar) kommunikation … för att få tillträde till saker, eller för att värva medlemmar för att 
byta med eller för att reparera med
- Omvandla materiellt eller symboliskt (reframe, valueing)
- Se värdet i det som annars skulle slängas
- Utvecklar kunskap och kompetens att omvandla saker till allmänningar



Omvandlar saker materiellt och symboliskt
(rama in och värdeskapa)

Rama in 
second-hand-
saker med 
träramar

Rama in 
second-hand-
leksaker 
genom 
bytesevent 
som Retoy

Rama in slängda 
eller övergivna 
cyklar med språk 
genom att kalla 
dem ”projects” 
eller via events

URBANA ALLMÄNNINGAR ÄGER RUM



Kunskap och kompetens

Re-Cycle Day: att lära 
100 personer att laga 
cyklar, på ett 
endagsevent

Studenter lagar räddad 
mat tillsammans på ett 
Food Rescue Party



Hävda rätt till allmänningar hänvisar till att 
värna om miljö och socialt ansvar, bortom 
privat ägande.

Moral och lag (laglig men omoralisk eller 
olaglig men moralisk)

Vara politisk genom att skapa allmänningar

“Göteborg säger sig vilja bli
en cykelstad i världsklass. 
Men att återvinna gamla
cyklar verkar man ha svårt
för. Cykelköket Göteborg har i
flera år lyckats med att ge
gamla rosthögar ett nytt och
väloljat liv. I flera år har de 
försökt få till ett samarbete
med det kommunala
bostadsbolaget X men utan
framgång.
Är detta en vettig policy för en
cykelstad i världsklass?”

(http://www.goteborgnonstop.se/2015/04/17,



Nya rörelser – vardagliga handlingar är det 
politiska, snarare än konfrontation



Värva medlemmar: vem är en commoner?

• En bredare grupp av commoners:
– “Det är helt ok om cyklarna stjäls under natten 

inför Re:Cycle Day imorgon. Målet är nått: 
cyklarna kommer att användas och har 
räddats undan skrotning” (tjuvar kan vara 
commoners)

• Konsument, medborgare och commoner. 
Men vem är commonern? Dem som deltar 
i allmänningars praktik, oavsett deras 
motiv eller erkännande? 

• Det är handlingen, att göra allmänning –
”to common” – som gör commonern, och 
inte tvärtom



                              
 
 
 Bytesrummet i Haga 

Bytesrummet i Haga drivs i Bostadsbolagets regi 
och deras kvartersvärd och miljövärd i området är 
ansvariga för skötseln. Alla hyresgäster har 
tillgång till bytesrummet eftersom det öppnas med 
tvättstugenyckeln. Rummet användes tidigare för 
mattvätt och har målats och fräschats upp. 
Bytesrummet startades när en designer ville testa 
sitt koncept med ett designat hyllsystem, och 
invigningen hölls i april 2014. Bytesrummet är 12 
m2 och runt 85 lägenheter har tillgång till det.  

 

Gratisbutiken i Majorna
Gratisbutiken i Majorna drivs idee
Familjebostäders hyresgäster. 
20 m2 . Boende som har nyckel ka
när som helst. Men butiken har också öppet två 
timmar varje torsdag då alla är välkomna att besöka 
den. Gratisbutiken startade 2009, då en hyresgäst 
utökade den befintliga byteshyllan och började 
ställa ner saker i ett källarrum
kommer besökare från vida omkring 
med kollektivtrafik från Uddevalla!

 

Återbrukshuset i Backa-Röd 
Återbrukshuset i Backa-Röd är en fristående 
byggnad som uppfördes just för att hysa ett 
bytesrum. Poseidon byggde och stod för 
kostnaderna. Återbrukshuset drivs av en ansvarig 
hyresgäst som får en mindre kompensation. 
Återbrukshuset har öppet en kväll i veckan. 
Återbrukshuset har funnits i cirka 4 år och har ett 
upptagningsområde på runt 1500 lägenheter. 

Goda exempel på bytesrum 

 

Gratisbutiken i Majorna 
i Majorna drivs ideellt av en av 

Familjebostäders hyresgäster. Butiken är på cirka 
har nyckel kan komma åt den 

när som helst. Men butiken har också öppet två 
timmar varje torsdag då alla är välkomna att besöka 
den. Gratisbutiken startade 2009, då en hyresgäst 
utökade den befintliga byteshyllan och började 
ställa ner saker i ett källarrum. Förutom boende 
kommer besökare från vida omkring – exempelvis 
med kollektivtrafik från Uddevalla! 
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   Kretslopp och vatten 
 

ggGöteborgs stad 
goteborg.se/kretsloppochvatten 

 
  

 

 

Bytesrum 
Hur du startar och driver ett 

Goda exempel och praktiska tips på hur 

 du startar och driver ett bytesrum. 


