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ÅBNE OP FOR BOFÆLLESSKABER





NYE BOFÆLLESSKABER I BYEN - ØRESTAD





Nærheden – privat bofællesskab



DEN BLANDEDE KARRÈ

rækkehuse

lejelejligheder

Seniorbofællesskab - leje





BYGGEFÆLLESSKABER ?
'Byggefællesskaber' består af interessenter, som gerne vil erhverve 
en ejendom i byen, men som ikke kan
klare finansiering af en bolig på dette sted. 
De tyske byggegruppeprojekter har vist sig at være 10 til 30 % 
billigere end sammenlignelige
developerprojekter. 
Fra disse besparelser profiterer især familier med små børn, som 
ellers ikke kan finansiere deres
familievenlige boliger i den passende størrelse i byer.

I Berlin stiller kommunalbestyrelsen i forøget omfang grunde til 
rådighed, men til forskel fra Tübingen
hovedsageligt til markedspriser. (I Tübingen erhverver kommunen 
grunden og sælger til en pris under
markedsprisen for at understøtte byggegrupper særligt.)
Berlins kommunalbestyrelse ser især sociale fordele i dannelse af 
naboskaber og initialvirkninger for
områderne. Kommunalbestyrelsen understøtter byggegrupper 
bl.a. med brochurer,
informationsforanstaltninger, internetplatform og projektbørs. 
Projektbørsen bliver afholdt over to dage en
gang om året, hvor byggegrupper søger medlemmer. 







FÆLLESBYG I KØGE - PILOTPROJEKT









NYE BYGGEMETODER ?



Et kig ind i lejlighederne

To værelser på tilsammen 25 m², 5 m² køkken 
og lokum i gården. Sådan så virkeligheden ud 
for mange familier, der boede i Saxogade 17-
19 i slutningen af 1800-tallet og første halvdel 
af 1900-tallet. Larm, støj og klaprende træsko 
var desuden hverdagskost.
Familien, der boede i den lille to-værelses
lejlighed i forhuset, brugte værelset mod 
gaden som spise- og dagligstue. Formodentlig 
blev det også brugt som soveværelse for en 
eller flere af familiens medlemmer. Billedet er 
fra 1953. Foto: Boligkommisionens billedarkiv 

De fleste af ejendommens 53 familier havde 
mellem et og tre børn, nogle få mellem fire og 
seks børn.



Beregningsregler i Danmark

32 m2 brutto



NYE BYGNINGSTYPER ?

Frans Clemmesen, cheføkonom i BL:
"Man har også brug for skolelærere, politi og rengøringspersonale. Det begrænser de økonomiske 
muligheder, at man får et meget monopoliseret arbejdsmarked i de store byer."
Er segregeringen et uundgåeligt resultat af markedets udvikling over de sidste årtier? Eller er det et udtryk 
for aktive politiske beslutninger, og at vi så at sige ligger, som vi har redt? 


