
INSPIRATIONSOPLÆG –
BOFÆLLESSKABERS MANGE FORMER

Ved Mads Møller, CEO Nordiq Group



3 workshops

WORKSHOP 1: VISIONER
Workshoppen giver en bred introduktion til bofællesskaber, og er relevant for dem, der allerede er i gang, og dem der blot er
nysgerrige. Workshoppen skal inspirere deltagerne med bofællesskabets muligheder og skabe de første interessefællesskaber 
med hinanden. Temaet er visioner og workshoppen giver deltagerne mulighed for at samskabe en vision for de fællesskaber de 
finder sammen i.

WORKSHOP 2: BYGGEPROCES
Workshoppen er både relevant for deltagerne fra de første to workshops, og for nye deltagere.
Temaet for denne workshop er at tydeliggøre hvilket forløb grupperne skal igennem for at skabe et bofællesskab. De får 
præsenteret forskellige muligheder for byggeprocesser, og hvad det betyder økonomisk, praktisk og for bofællesskabets 
fællesskab.

WORKSHOP 3: ORGANISERING
Workshoppen er både relevant for deltagerne fra første workshop, og for nye deltagere (deltagerne fra første workshop tager ofte
familie, venner, naboer med).
Temaet for denne workshop er at videreudvikle interessefællesskaberne og give deltagerne inspiration til hvordan man 
organiserer sig i et bofællesskab og bedst træffer beslutninger sammen.



DIMENSIONER OG RAMMER

VISION 

Private boliger 

Semi-private rum

Fælles rum og arealer 

Offentlige rum og arealer 

Organisering
Niveau af risiko 
under byggeriet

Forpligtende 
aktiviteter

Uforpligtende 
aktiviteter

Drift og 
finansiering af 
fællesudgifter

Services og
fælleseje

Økonomisk model 
og ejerform

Beslutningskompetence 
under byggeriet

Sammensætning
(alder/diversitet)



Mageløse

• Aldersblandet for at sikre naturlig udskiftning og folk forskellige steder i livet
• Bæredygtigt – social og økonomisk: rumme folk med forskellig baggrund og økonomi
• Fællesskab før private hensyn – boliger ligger fx for at optimere fælles arealer bedst og 

ikke ift. fx sol og vind i private huse
• Fællesspisning – man-tors – og man må gerne tage det med hjem, men folk gør det 

sjældent

• Hvad er hverdagen? Hverdagen er fællesskabet! Rammerne for Mageløse kunne have 
set meget forskelligt ud! Men det er dem der bor der, der skaber det.

MAGELØSE



staldhusene

• Diversitet – Differentieret boliger giver mulighed for at blande forskellige familietyper
• Balance mellem privatliv og fællesskab – Udgangspunktet er at alle vil fællesskabet, 

men at behov for privatliv også respekteres. 
• Fælles beslutningstagen – Beslutninger tages i fællesskab og et månedligt 

beboermøde sætter en fast ramme for dialog og tilstræbt konsensus.

• Hvad er hverdagen? Fællesskabet er faciliteret både i de fysiske rammer og i hverdagen 
struktur. Det forventes at man deltager i fællesspisning 3-4 dage om ugen og  
arbejdsgrupper og fælles arbejdsdage. 

• Rammer for hverdagsligvet og bofællesskabet generelt besluttes i fællesskab af 
beboerne, disse rammer er åbne for ændringer så de kan tilpasses i takt med at der sker 
beboerudskiftninger.

STALDHUSENE



orangerierne

• Fleksible boliger – Mulighed for at vælge forskellige boligtyper og 
derudover at have indflydelse på boligens endelige udformning

• Uforpligtende fællesskab – Fælles faciliter danner rammen om 
fællesskaber i forskellige niveauer. Semi-private tagterrasser 
deles med boligblok, udearealer deles i bofællesskabet og 
fælleshus og foreningsfaciliteter deles i bydelen

• Mulighed for aktivitet og fællesskab i naturen / flyvestationen 

ORANGERIERNE



Roskilde  
Urbant selvbyg i bydelen Musicon

• Ikke et defineret bofællesskab. Men en bydel.

• Fokus på byggeprocessen, hvor der skabes rammer for 
forskellige former for selvbyg.

• Formålet er at bidrage til et mere mangfoldigt boligtilbud med 
eksperimenterede arkitektur, fællesskab og stærke ambitioner 
om bæredygtighed.



boveiran

• Færdigt koncept – vision, design og byggeri er udviklet før beboerne køber andel til 
at ”Bo ved rivieraen”

• Seniorboliger – plus 55 uden hjemmeboende børn

• Mulighed for fællesskab –Boveiran skaber de fysiske rammer, der skal give mulighed 
for fælles aktiviteter

• Tryghed – Bofællesskabet er bygget op omkring en aflukket vinterhave hvor det 
fællesliv tager plads. 

BOVEIRAN



Krake

• Bofællesskabet er faciliteret og udviklet af en rådgiver, men beboerne har været 
med hele vejen fra vision & værdier til færdigt byggeri.

• Ombygning af tidligere skole med dertilhørende faciliteter

• Aktiv del i lokalsamfundet – Bofællesskabet er i løbende dialog med lokalsamfundet

• Delekultur – Bofællesskabet har fælles faciliteter som hjemmekontorer, delebiler, fælles 
værksteder og idrætsfaciliteter, der også bruges af resten af lokalsamfundet 

• Aktiv i naturen – Bofællesskabet ligger op til naturområder og har udendørs lege og 
idrætsfaciliteter. 

KRAKE



Skråningen ecovillage

• Bæredygtighed – Økologisk fællesspisning, solceller, delebiler og bæredygtigt byggeri
• Mangfoldighed – Bofællesskabet skaber rum for forskellige aldersgrupper og 

livssituationer. Små boliger / stort fælleshus.
• Forpligtende fællesskab – Med udgangspunkt i konceptet definerer Beboerne 

rammerne for de fælles aktiviteter og forpligtelser. 

• Hvad er hverdagen? Borfælleskabet har fællesspisning 3-5 gange om ugen. Hverdagen 
er bygget op omkring en bæredygtig levevis, med dyrehold, dyrkning og fælles faciliteter. 
Beboerne beslutter i fællesskab rammerne og mængden heraf. 

• Bofælleskabet er en Eco Village koncept med grundtanken er at skabe bæredygtige 
fællesskaber. Forud for byggeriet går potentialle beboere sammen om at skabe fælles 
vision er indenfor dette koncept. 

SKRÅNINGEN ECO VILLAGE



• Færdigt koncept – udviklet af pensionsselskab baseret på en engelsk model

• Seniorboliger – plus 60. Eksklusive seniorboliger med service (vedligehold) og 
mulighed for tilkøb af praktisk hjælp og personlig pleje. 

• Mulighed for fællesskab – Der er pool, fitness, cafe og restaurant som del af fælles 
faciliteterne og de fysiske ramme. 

• Tryghed – fokus er i høj grad på at sikre en tryg alderdom. Man kan ”betale” for 
servicepakken ved at nedspare i egen bolig.

SCHÆFFERGÅRDEN



FÆLLESKABSTYPER

Skråningen

MUSICON
BOVIERAN

ORANGERIERNE

Staldhusene

Krake

Mageløse

BORGERDREVET MARKEDSDREVET

Schæffergården



DESIGNTYPER

Det arkitekttegnede bofællesskab

ORANGERIERNE

MAGELØSE

Ombygning af eksisterende bygninger

KRAKE

JERNSTØBERIET, 
ROSKILDE

Selvbyg og økosamfund

MUSICON

ØKOLANDSBYEN
DYSSEKILDE
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