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Projektet
Holma som bostadsområde har många fördelar. Området är 
välplanerat med stora öppna ytor som skapar rymd och genomsikt, 
samt goda ljusförhållanden i lägenheterna. Trafiksepareringen gör att 
det är ett lugnt och säkert område att röra sig i, och sophästen är 
en rolig igenkänningsfaktor. Holma ligger nära centrala Malmö, och 
ännu närmare nysatsningsområdet Hyllie. Det gränsar till den stora 
parken Kroksbäcksparken, samt koloniområdet Ärtholmen. Det finns en 
gemenskap i området där många känner varandra, samt ett stort 
socialt engagemang. Här finns många små föreningar, och 
innergårdarna sköts genom självförvaltning. Samtidigt finns en brist på 
publika lokaler och funktioner som fångar upp detta engagemang. 
 Projektet föreslår en stegvis lösning av detta problem, som 
genomförs i takt med att området byggs ut med nya bostadskvarter. 
Arbetet tar sin grund i vikten av platser för spontana och planerade 
möten mellan människor, utgående från möjligheterna i strukturen 
av ett typiskt bostadsområde från senare delen av miljonprogram-
met. Punktvisa ingrepp innefattar ett nytt Folkets hus, ett område 
för småskalig odling, en cykelpump samt tillförsel och uppgradering av 
lokaler för publika funktioner i marknivå.
 De nya bostadskvarter som ska uppföras kommer att få en 
stadslik karaktär med offentliga bottenvåningar som skiljer sig 
markant från det befintliga Holma. I mitt projekt jobbar jag för att 
Holma ska bli ett socialt sammanhållet område med höga kvaliteter 
spridda i hela området, och inte endast i den nya delen. Gamla 
Holma ska ha något att erbjuda som inte finns i den nya delen. De 
ingrepp som föreslås i projektet följer områdets ursprungsplanering 
med två lägre stråk i det annars högt bebyggda området. Den 
strukturalistiska planeringen av området tillåter att funktioner byts ut.

Holma utvecklas men fortsätter samtidigt att vara sig självt!

Dagens Folkets hus
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SOCIO CULTURAL CONTEXT
Holma had a problem with the garbage trucks collecting 
waste in Holma. The separation of traffic made some parts 
of the area hard to access by car. A creative solution to this 
problem was Linda, a horse that now is taking care of the 
recycling process. It takes Linda six hours to collect all the 
waste and she is followed by many of the children in the area 
and they sometimes get a free ride.

Lex Holma is a taxation law that springs from the neighborhood.
It was based on a model were the inhabitants could take part 
in the managing of the property and be able to dispose some 
of the maintenance funds.

Holmas häst- och sopvagnEn av de två bilentréerna in i området Närbild av ett av parkeringsdäcken inne i området
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Holmas placering i Malmö

Visionsbild odlingsområde

Odling
Egenskaper som ger området en särprägel bör få finnas kvar. 
Småskalig odling, som finns rikligt runtom Holma och varav en 
del kommer att försvinna då området byggs ut, får en ny 
central placering. Den grop som lämnas kvar efter 
parkeringsdäcket ger kontexten till området. Här finns möjlighet 
att ha sin egna lilla kolonilott mitt inne bland bebyggelsen. Att 
omvandla resterna från parkering till område för urban odling är 
ett enkelt och billigt inrepp och skapar en mötesplats som är 
lokalt förankrad. Det omvandlar totalt intrycket av platsen, inte 
minst för alla de boende som har utsikt över platsen. Området 
organiseras av Folkets hus, ooh kan ses som ett testområde 
som utvärderas efter några år.

Sektion AA

Sektion BB

Sektion CC

Sektion DD

Sektion EE

Förnyelse av 
miljonprogrammet
Rådet för byggkvalitet, BQR, har i sitt projekt och skrift "Miljonprogrammets förnyelse-
Inspiration till en helhetssyn" tagit fram tolv punkter för framgångsrik förnyelse av 
miljonprogrammets bostadsområden. Dessa spänner över samtliga delar av 
samhällsplaneringen, både fysiska och sociala, av vilka arkitektur är en. 

De tolv punkterna är

*  Ägardirektiv
* Kunskap
* Helhetssyn
* Nytänkande i fråga om föevaltning och organisation
* Kommunikation
* Mobilisering och delaktighet

* Upprustning/förnyelse
* Fysiska förändringar

* Sammanlänka med övriga staden

* Identitet som ger självförtroende
 
* Effektkontroll
* Ekonomi

I detta projekt behandlas tre av dessa punkter på ett eller annat sätt. 

Tidsscenario

Odling:
Då den nya östra delen av Holma börjar utvecklas löses 
parkeringsfrågan i Holma med antingen underjordisk parkering eller ett 
större samlande parkeringshus. I och med detta frigörs även det 
andra parkeringsdäcket inne i området, och här föreslås att möjlighet 
för småskalig urban odling införs. Detta kan ses som ett testområde, 
som utvärderas efter några år och stannar kvar om intresset finns. 
Mataffären Best Food rustas upp och får nya glasade fasader.

Företagarcentrum:
Då hela östra Holma byggts upp kan Holma Livs ersättas med en 
mataffär i den nya delen. Dagens Holma Livs får nya fasader på 
samma sätt som Best Food, och görs om till billiga lokaler för små 
företag. Detta ersätter den funktion som det gamla Folkets hus uppfyllt 
under ett tag, och förstärker ytterligare länken med publika funktioner.

Folkets hus:
Ett av parkeringsdäcken inne i området tas bort. Detta kan göras då 
det i dagsläget finns ett överskott av parkeringsplatser i området. Här 
uppförs ett nytt Folkets hus. Detta förlänger länken med publika 
funktioner tvärs genom Holma. Då dagens Folkets hus töms föreslås 
att denna byggnad tillfälligt hyrs ut som billiga lokaler för små 
företag.

Holmastigen:
Holmastigen får ny och upprustad markbeläggning som sträck-
er sig utanför Holmas gränser. Bokaler uppförs i anslutning till tre 
av bostadshusen längs med stråket, och ger möjlighet till småskalig 
företagsamhet i området.

Parkering

Grop

Odlingslådor

Grönska!

Parkering

Gammalt pelarsystem

Nytt bygger på det gamla

Interiör passage

Exteriör passage

Folkets hus!

Skissmodeller Folkets hus
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Visionsbild Folkets hus

Vy från Folkets hus takterrass med utsikt mot Kroksbäcksparken 

 Föreningar

23. Holma Pensionärsförening

24. Pakistanska föreningen

25. Kvinnoföreningen Eleonora

26. Aktiva Kvinnor i Hyllie

27. Språkpåsen

28. Holma Sportfiskeklubb 

 Publika funktioner

1. Shell/7eleven
 öppet: dygnet runt

2. Busshållplatser

3. Hållplats bokbussen
 onsdagar jämna veckor 
 17:30-18:30

4. Best Food Holma
 öppet: mån-fre  9-21 
   lör   9-20
   sön   9-17

  

 Skolor och förskolor

17. Holmaskolan

18. Montessoriförskolan 
 Barnens hörna

19. Hyacintens förskola

20. Fosiedals förskola

21. Pinocchio förskola 

22. Holma förskola
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9. Boulebanor

10. Holma Livs
 öppet: mån-fre  8-23
   lör-sön  8:30-23

11. Koloniområdet Krattan

12. Cykelverkstad
 öppet: mån-fre 8-16:30
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16. Hyllie Folkets hus
 öppet: mån-tors 8-16
   fre   8-13

 

5. MKB servicecenter

6. Familjefrisören
 öppet tis  9-17:30
   tor-fre 9-17:30
   lör:  9-13

7. Seniorhuset café

8. Aktivitetshuset
 öppet: mån-tors 15-22
   fre-lör  16-23
   olika åldersgrupper 
   under olika tider 
 
  

13. Holma infocenter
 öppet: mån  13-17
   ons  16-19

14. Mays Alreem frisör

15. O Holma falafel
 öppet alla dagar 11-2213
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Exteriör

Exteriör

Stora salen

Konferensrum

"Bibliotek"

Handlade näsdukar och en 
tandborste på 7-eleven. 5 minuter. 

Fönade håret hos Familjefrisören. 
1 timme. 

Handlade godis på Best Foods. 
5 minuter.

Lunch på O Holma falafel. 20 minuter. Handlade snus på 
Holma livs. 5 minuter.

Vad finns egentligen att göra i Holma en lördag? 
Under en eftermiddag i februari undersöktes vilka funktioner som fanns tillgängliga för allmänheten 
i Holma. Utöver Familjefrisören var endast 7-eleven, de två matbutikerna och O Holma falafel 
öppet. Alla dessa funktioner handlar om konsumtion, och ingen av dem är en plats att uppehålla 
sig på utan särskilt syfte eller under någon längre tid:

P

P

P

P

P

P

H
o
lm
a
st
ig
en

S
n
ö
d
ro
p
p
sg
a
ta
n

P
ild
a
m
m
sv
ä
g
en

Holma ingår i stadsdelen Hyllie och ligger två kilometer söder om centrala Malmö. Det uppfördes 1972-1974 och är ett 
typiskt område från den senare delen av miljonprogrammet. Det består av tre- och åttavåningshus som ligger i ett 
rätvinkligt stadsplanemönster. I området finns 1500 lägenheter, varav 80 procent utgörs av två- eller trerumslägenheter. 
Två tredjedelar är hyresrätter och resterade bostadsrätter. Knappt 4000 personer bor här idag.
 Området är nästan helt trafikseparerat med stora parkeringsdäck vid infarterna och inne i området, samt separat 
bussgata. Detta har gjort det svårt för sopbilar att ta sig fram, vilket man har löst genom att använda sig av 
häst- och sopvagn. I Holma finns förskolor och en låg- och mellanstadieskola. Affärsutbudet utöver några 
matbutiker är mycket begränsat. Holma är en typisk sovstad där det finns ett underskott på naturliga mötesplatser. 
Dagens Folkets Hus, Hyllie Folkets Hus, är med sina begränsningar ett uppskattat inslag i området. Ett rikt föreningsliv 
som använder sig av enklare lokaler finns utspridda I området. Ett exempel är Aktiva kvinnor i Hyllie som håller till i en 
källarlokal där de inrett med bland annat ett enklare gym för kvinnor samt en liten syateljé.
 Malmö växer. I Hyllie precis söder om Holma byggs en ny stadsdel med bostäder, sportarena, ett stort 
shoppingcenter och Hyllie tågstation. Denna är en del av den nyligen invigda citytunneln, varifrån tågen går direkt vidare 
till Köpenhamn. Holma har alltså gått från att ha en perifer placering i Malmö till en alltmer central. Dock har man i 
samband med utvecklingen av Hyllie byggt in en barriär mot Holma och Kroksbäck i form av en stor nedsänkt mo-
torled. Man insåg snabbt nackdelarna med detta och nu finns planer på att i framtiden däcka över motorleden för att 
bättre koppla ihop områdena.
 Nu planeras det även för att bygga ut Holma med 1000-1300 nya lägenheter på marken mellan Snödroppsgatan 
och Pildammsvägen, och detta var ett av tävlingsområdena i europeiska arkitekttävlingen Europan 2011. I uppgiften 
ingick även att föreslå en placering för ett nytt Folkets hus.

Området idag, kartläggning av publika funktioner

Folkets hus
Programskrivningen för Folkets hus har sin grund i avsaknaden av 
attraktiva mötesplatser i området. De olika publika funktionerna som finns 
i Holma (dagis, skola, fritidsgård, föreningar..) ligger som isolerade öar 
utan interaktion sinsemellan. Dessutom har de dåliga öppettider och ofta 
oinbjudande lokaler. Folkets hus är en plats som kan nyttjas av samtliga 
av dessa olika funktioner, och på så vis få dem att mötas. Andra brister 
i området är trångboddhet och avsaknaden av publika bottenvåningar. 
Ungefär halva programytan upptas därför av ett stort offentligt rum som 
sträcker sig genom hela byggnadens längd i marknivå, och länkar fysiskt 
den gamla och nya delen av Holma. Detta rum kan fungera som ett 
förlängt vardagsrum för invånarna i Holma. Mycket yta och ett antal 
våtenheter finns till hands. Vid behov kan detta rum delas av i två 
delar, och den ena kan hyras för större evenemang. Från detta rum nås 
de övriga programdelarna som är ett mediatek, ett kök och en verkstad.
 Tanken om att utveckla Holmastigen till ett stråk för 
småskalig verksamhet stöds genom verkstaden. Här kan man använda 
maskiner och dylikt som man inte själv äger. Verkstaden kan även 
användas av skolan, fritidsgården och övriga intresserade i Holma. Det 
stora köket finns att bruka för invånarna i Holma, och kan även det 
bokas för kurser eller evenemang. Mediateket är tänkt som en 
utveckling bokbussen som stannar i Holma varannan vecka, och av det 
lokala initiativet Holma infocenter. Detta startades av föreningen Aktiva 
kvinnor i Hyllie och hjälper invånare med översättningar och kontakt med 
myndigheter, och har öppet fyra timmar i veckan. Genom ett utvecklat 
mediatek i Folkets hus kan detta ideela arbete utföras här, och utvecklas 
till att även innefatta en lokal arbetsförmedling och starta eget-kurser. 
De mindre mötesrummen i mediateket kan användas till detta, eller bokas 
av föreningar och andra grupper. 
 Odlingsområdet och företagarcentrumet i gamla Holma livs lokaler 
organiseras via Folkets hus, som fungerar som en motor för publika 
funktioner i Holma. 
 Folkets hus följer den låga bebyggelsen i länken som den ligger i, 
och bygger på grunden av det gamla parkeringsdäcket. Genom att åter-
använda grunden och skapa en enkel byggnad är den billig att 
uppföra. Det har en stomme av betongpelare, och ett terrasstak 
varifrån man har utsikt mot Kroksbäcksparken. På taket finns en sport-
plan och en stor öppen yta för evenemang såsom filmvisning eller fester.

Situationsplan

Stråk Holmastigen
Tre av bostadshusen längs med Holmastigen förstärks med bokaler. 
Detta ör en form av mindre lokaler som byggs utanför fasaden på ett 
hus, och lägenheterna bakom får direkt tillgång till dessa. Innehavarna 
driver sitt företag i direkt anslutning till sin bostad. Koncept har med 
framgång genomförts i Rosengård i Malmö. 

Bostäder Bokaler

Länk odling
Den norra tvärsgående länken innehåller funktionerna skola, mataffär 
och ett område för småskalig odl

Skola

Skola

Mat

Mat

Parkering

Odling

Läsning
Då östra Holma är utbyggt uppstår en situa-
tion med tre parallella stråk som leder vertikalt 
genom och utmed området. Dessa har olika 
tempo, från gång-, cykel- och häst till tyn-
gre biltrafik. De har även olika karaktär gällande 
shopping. Från Holmastigen, som i projektet får 
ett tillskott av mindre butikslokaler i form av 
bokaler, till stora butikskedjor i Hyllie. Vertikalt 
genom Holma finns två sträckor med låg be-
byggelse, och i projektet förstärks dessa med 
nya publika funktioner.  

Strategi
Holmastigen förstärks som stråk för gång och 
cykel och småskalig verksamhet genom up-
pförande av bokaler längs med stråket. För 
cyklister och gångtrafikanter som rör sig mel-
lan Malmö C och Hyllie blir sträckan genom 
Holma en del av vägen med en speciell karak-
tär. Tempot är lågt, shoppingen småskalig och 
man har chansen att träffa på Holmas egen 
sophäst. En allmän cykelpump utmed stråket är 
ett enkelt ingrepp, och ytterligare en anledning 
för cykelpendlare att välja vägen genom Holma.
 De två sträckorna med lägre bebyg-
gelse fylls på med publika funktioner, och 
skapar länkar genom det befintliga Holma och 
möter upp den nya bebyggelsen österut. I des-
sa länkar tillgodoses platser för kultur- och 
föreningsliv för hela området. Detta plane-
ras ske stegvis och parallellt med att de nya 
bostadskvarteren i östra Holma uppförs.

Länk Folkets hus
Den södra tvärsgående länken innehåller funktionerna dagis, fritidsgård, 
billiga kontorslokaler för mindre företag och Folkets hus. Den repetativa 
planeringen från miljonprogrammet behålls, men funktioner byts ut. 
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1948 Malmö Folkets hus

Folkets hus blev tillflyktsorten för den 
framväxande arbetarrörelsen. Uppförandet av 
Folkets hus var också ett uttryck för en 
växande självrespekt hos den grupp i samhället 
som inte tillerkändes medborgerliga rättigheter. 
De var ett nödvändigt svar på den blockad av 
offentliga mötesplatser som arbetarrörelsen ofta 
blev utsatt för under de första decennierna.

Folkets hus i folkhemmet, Arkitektur 7 1973

1890 öppnas landets första 
Folkets hus i Kristianstad

1893 invigdes i Malmö första Folkets hus byggd för ändamålet
Vid invigningen anförde den socialdemokratiske politikern Axel 
Danielsson "Yttranderätt, ehuru i lagen medgiven, är beroende 
av tid och rum liksom allt annat i denna värld och rummets 
betydelse har vi på ett mycket smärtsamt sätt lärt känna. Vi 
har därför byggt oss ett eget hus där vi ostörda kunna 
samlas till möte och överlägga om våra gemensamma 
angelägenheter samt upplåta en säker tillflyktsort för förföljda 
tankar."

Folkets hus i folkhemmet, Arkitektur 7 1973

1943 Uno Åhrén (professor i stadsbyggnad) talar här om engelska 
community centres och lärdommar av dessa som han anser att 
svenska motsvarigheter bör ta lärdom av. Han skriver att de olika 
förslag han kan tänka sig är medborgarhus, medborgarcentrum, 
kulturcentrum, kommuncentrum, socialcentrum, folkcentrum, folkets 
hus. "Om man lägger vikt vid att namnet skall vara både adekvat 
och praktiskt i dagligt bruk tror jag att det första eller det sista är 
bäst. För det sista talar att det hävdvunna folkets hus-begreppet 
faktiskt håller på att utvidgas till att omfatta just vad som här 
avses. De sysselsättningar som kommer ifråga (i engelska 
community centres) delas in i tre grupper, sociala, rekreations- och 
studiesysselsättningar."

Community centres Folkets hus, Byggmästaren 12, 1943 Uno Åhrén

1905 bildas Folkparkernas 
Centralorganisation

1932 bildas Folkets 
Husföreningarnas 
Riksorganisation

1970 kodifieras de lokala 
Folkets husens uppgift:

 *Det ska vara centrum 
för förenings- och mötesliv
 *Det ska vara centrum 
för bildnings- och kulturliv
 *Det ska vara centrum 
för nöjes- och sällskapsliv

Folkets hus i folkhemmet, Arki-
tektur 7 1973

1973 Bengt O H Johansson (hedersdoktor i 1900-talets 
svenska arkitektur- och stadsbyggnadshistoria) skriver 
att "Den verkliga lokalbristen finns idag ute i 
bostadsområdena för verksamheter som inte kan klara 
av de höga hyror som en normal samlingssal betingar. 
En ny grupp i det svenska samhället, invandrarna, börjar 
också formulera krav på egna möteslokaler. Dessa 
grupper befinner sig nu där 1800-talets folkrörelser 
befann sig när denna historik började."

Folkets hus i folkhemmet, Arkitektur 7 1973

År 2000 bildas Riksorganisationen 
Folkets hus och parker som ett 
resultat av en sammanslagning av 
Folkparkernas Centralorganisation 
och Folkets Husföreningarnas 
Riksorganisation. Folkrörel sen 
arbetar bland annat med 
medlemsservice, opini onsbildning och 
folkrörelseutveckling.

www.fhp.nu

Den socialistiska arbetarrörelsen ställde sig från början 
vid sidan av de kulturmissionerande strävanden som 
varit en av de liberala arbetarföreningarnas 
huvuduppgifter.
 Från sekelskiftet gör emellertid välmenande 
radikala kulturliberaler energiska försök att infiltrera 
rörelsen med sina värderingar. Karlstadsredaktören 
Mauritz Hellberg utarbetade 1896 ett helt kulturprogram 
kring den spirande folketshusrörelsen. Enligt Hellberg 
borde sådana  hus uppföras i alla samhällen och stå 
öppna för alla medborgare, en i Sverige tidig formulering 
av våra dagars kulturhusprogram. 

I början av 1930-talet ändrades 
förutsättningarna totalt för de allmänna 
samlingslokalerna. Då började biograferna 
sitt segertåg över landet. Denna verksamhet 
drog stor publik och krävde speciella 
utrymmen.

Programkrav på Folkets hus, Arkitektur 7 1973

Kostnaderna för byggnadernas uppförande och 
underhåll blev av avgörande betydelse för 
verksamheterna vid Folkets hus. Till skillnad från 
andra samlingslokaltyper kunde den frågan inte 
lösas genom allmän uttaxering. Folkets hus måste 
bli självbärande. Till en början löstes detta ofta 
genom biografer och dansbanor.  Under 
efterkrigstiden började biopubliken och danspubliken 
svika, och verksamheter i alla fall på mindre orter 
fick svårt att klara av ekonomin. Många Folkets hus 
tog då till bingo som inkomstkälla.

"Vintern 1974 presenterade folketshusrörelsen 
omfattande nybyggnadsplaner, vilka gick i takt med den 
allmänna centraliseringen i samhället. Större och 
bärkraftigare Folkets hus med väl utbyggd service ersätter 
successivt de lokaler vars moderföreningar inte får 
verksamheten att gå ihop... Ändå har folketshusrörelsens 
beroende av den privata och kommersiella marknaden inte 
kunnat hävas, utan den hårdnande konkurrensen har kanske 
snarare lett åt motsatt håll. Liksom Folkets park vädjar man 
till offentliga makter om en klart delegerad kulturpolitisk 
uppgift för att alls kunna överleva."

Ur "Bingo! En kritisk granskning av folkrörelserna i Sverige 1850-1975" av 

Bengt Lindroth  

I dagsläget är Folkets hus i Holmas enda funktion att tillhandahålla 
lokaler för uthyrning. Exempel på nyttjare är ABF Malmö, 60-
talskören och Holma Fosiedals Socialdemokratiska förening. Det är 
ofta extrena föreningar och grupper som kommer in och hyr lokaler, 
lokala invånare och nyttjar inte byggnaden i någon högre grad. Som 
framgår av historian har det funnits olika idéer om vad ett Folkets 
hus bör vara, och begreppet är öppet för tolkning. Tydligt är dock 
att det ska vara lokalt förankrat och finnas till för invånarna. Min 
tolkning av ett Folkets hus i Holma idag är att det ska fungera som 
motor för socialt liv och engagemang i området. Fånga upp de 
lokala initiativ som redan finns på platsen, och rätta till 
eventuella brister. En möjlighet att ge invånarna i Holma stor 
valfrihet att själva bestämma hur de vill nyttja sin byggnad. Då 
Folkets hus fungerar som en motor, ser jag att det även andra 
funktioner behöver komma till i området.

Människor vill träffas och uppleva saker tillsammans. Folkets 
Hus och Parker är en folkrörelse med över 600 
medlemsorganisationer som driver Folkets Hus, folkparker och 
festivaler i hela landet, alla viktiga och upp skattade 
mötesplatser och kulturbärare. Bakom mötesplatserna står 
tusentals eldsjälar, slitvargar och entusiastiska proffs, både 
ideellt engagerade och anställda. Vår vision är att skapa 
möjligheter för demokrati, samhällsut veckling, kulturupplevelser, 
nöjen, bildning och kreativt skapande genom att tillhandahålla 
attraktiva och angelägna mötesplatser och verksamheter för 
lokalsamhällets medborgare, där människans delaktighet och 
engagemang uppmuntras och tillvaratas.

Från riksorganisationen Folkets hus och parkers hemsida
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Ellen Key tog med stor entusiasm upp Hellbergs program och 
formulerade det så "Inom folkbildningsrörelsen har ingen 
viktigare tanke framkommit än denna om sådana Folkets hus, som 
icke tillfälligt upplätes eller uthyrdes för en enskild 
underhållningsafton, utan stode ljusa och varma varje 
vinterafton, som genom byggnadsstil och utsmyckning bleve 
föredömmen i smakfulla anordningar och sålunda uppfostringsmedel 
även för skönhetssinnet, dit bokhyllorna och tidningarna lockade 
den enskilde, men som dessemellan samlade bygdens folk. 
Ena gången till ett politiskt möte eller fördrag, den andra till 
ett föredrag om nykterhet eller lantbruk, den tredje till diktar-, 
konst- eller musikafton, den fjärde till dans och lekar osv."

Folkets hus i folkhemmet, Arkitektur 7 1973

1955 kom samlingslokalutredningen fram till att det fanns runt 1000 
Folkets hus i landet. I och med denna stora mängd byggnader måste 
man ta ställning till verksamhetens kulturpolitiska innehåll. Med sin 
breda fritidsverksamhet kom folketshusrörelsen också att appellera till 
grupper utanför arbetarrörelsen. Samtidigt uppstod ett 
ideologiskt tryck på rörelsen att medverka i spridningen av 
kvalitetsfilmer, teaterverksamhet och konstbildning. Verksamheten kom 
alltmer att likna den som Hellberg och Key tänkt sig. Under 40-talet 
kom man så att tala om medborgarhus. Staten och kommunen gick 
in i finansieringen av samlingslokaler, många ville att samhället helt 
skulle överta ansvaret, en sak som folketshusrörelsen dock motsatte 
sig.

Folkets hus i folkhemmet, Arkitektur 7 1973

""Centraliseringstendensen måste vara svår att förena med en önskan om att "verksamheten 
skall skapas och ledas av de många människorna". De flesta människor resignerar inför den 
tröghet och byråkrati som som hindar dem från att vara med och påverka samhällets 
utveckling. Men det finns också många som är med i partipolitiskt obundna grupper överallt i 
landet. Byalag, miljögrupper, FNL-grupper, Amnestygrupper, invandarföreningar, 
aktionsgrupper av många slag. Sådana grupper saknar ofta pengar och lokaler och arbetar 
idag utifrån liknande förhållanden som folkrörelserna gjorde från början. Därför kunde man 
förvänta sig att dessa "nya folkrörelser" skulle vara självklara nyttjare av Folkets hus. Om 
FHR ska kunna vara med och arbeta för "gräsrotsdemokrati" och en folkets kultur, måste 
man driva verksamheten icke-kommersiellt. Man måste decentralisera beslutsfattandet och 
bygga fler små enkla Folkets hus som komplement till de stora påkostade byggnader som 
kommit till under senare år. 

Litet Folkets hus för förort, exjobb vid Konstfack 1975 av Per M Lagerberg och Carl-Göran Lindgren
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