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• 29 ejerboliger
• 1 fælleshus på 360 kvm.
• 1 kontroltårn
• 35.000 kvm. grund



Et nyt bofællesskab
• Dannet via workshops afholdt af Furesø 

Kommune
• Byggeforening stiftet i 2016
• Indflytning 3 år senere
• Beboerne har selv udviklet projektet





Professionelle rådgivere
• Projektleder (Nordiq)
• Advokat (Ecolaw)
• Arkitekt (Henning Larsen)
• Revisor (Beirholm)
• Bank (Jyske Bank)
Projektet blev solgt alene på 
visionen og før arkitekten 
havde tegnet den første streg



15 fællesmøder
15 arbejdsgrupper
50+ andre møder
75 mødereferater
3000+ emails i min indbakke20

17



Samskabelse og ejerskab
• Vi har selv deltaget i alle led af projektet
• Professionelle rådgivere men ingen udvikler
• Tæt samarbejde med kommunen
• Stærkt fællesskab skabt i processen



En typisk 
arbejdsdag Fælles 

trillebøre
Kasper har 
bygget mål

Thomas har 
en GPS

Fælles 
trækvogne

Fælles 
boldbane

Fælles 
frugttræer



  



Børn, unge og voksne



a



Fællesspisning
mandag-torsdag
3 kokke / 65 pers

Øget nærvær
Socialt netværk i dagligdagen

- Reservebedsteforældre
- Sociale kompetencer for børn
- Støtte - fx under Corona



Økonomisk bæredygtighed 
• Grund købt for ca. 1 mio. kroner
• Bolig ca. 2 mio. kroner
• Fælles faciliteter ca. 0,5 mio. kroner
• Ialt ca. 3,5 mio. kroner for 135 kvm.
• Ca. 2.000 kroner / måned i fælles udgifter



Bæredygtighed - varme 
• Udnyttelse af restvarme
• En af Danmarks billigste varmeløsninger
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