
HVOR MEGET KOSTER DET? KONTAKT OS

Du er meget velkommen til at kontakte os 
for at høre mere om projektet. Husk at du 
også kan finde mere info på vores hjem-
meside: www.magelose.dk

Generelle henvendelser:
info@magelose.dk

Medlemskab og interesseliste
Læs mere på vores hjemmeside under 
“medlemskab”.

Boliger og økonomi 
Skriv til Søren fra vores byggegruppe
soren@magelose.dk

Telefon
Du er også meget velkommen til at ringe 
og høre mere om projektet fra et af vores 
medlemmer. Læs mere på vores hjem-
meside under “kontakt”.

Det er centralt for MAGELØSE at der skal 
være plads til folk med forskellig baggr-
und og økonomi. Vi arbejder derfor mod 
at boligerne får en lav pris uden at gå på 
kompromis med kvaliteten. 

Vi vil tilbyde forskellige husstørrelser og 
giver her priserne fra vores budget. 
Bemærk at dette er et foreløbigt budget 
som kvalificeres løbende. 

100 m2: 2.6 mio kr
120 m2: 3.0 mio kr
140 m2: 3.3 mio kr
175 m2: 4.0 mio kr

Priserne inkluderer:
Grund inkl. byggemodning
Arkitekttegnet hus
Andel af stort fælleshus på 400 m2
Bidrag til sportshal

BOFÆLLESKABET 
MAGELØSE

••••

Kom til infoaften i Farum 16. juni eller 
4. juli og hør mere om projektet. 

Se flere detaljer  på:
www.magelose.dk



HVEM ER VI? HVAD ER VISIONERNE? HVOR LIGGER GRUNDEN?

Bofællesskabet MAGELØSE er navnet 
på en nystartet gruppe, som vil købe en 
grund og opstarte et aktivt bofællesskab 
på den tidligere Flyvestation Værløse 
vest for København. 

Vi sigter mod en løsning med individuelle 
ejerboliger og med et stort centralt 
fælleshus. Bofællesskabet retter sig mod 
alle aldersgrupper, og ønsker at skabe 
stor diversitet med plads til forskellige 
økonomiske råderum. Vi håber på at 
kunne flytte ind i foråret 2018.

Sammen med Henning Larsen Archi-
tects er vi i gang med at forme vores nye 
hjem. Vi er meget opmærksomme på at 
få vores boliger til at danne en naturlig 
ramme for et stærkt fællesskab mellem 
bygningerne. 

Der frasælges 2 områder af den tidligere 
Flyvestation Værløse: Nordlejren ved 
Laanshøj og Sydlejren ved Jonstrup. 
Bofællesksabet MAGELØSE vil købe den 
grund som i masterplanen for Sydlejren 
omtales som “Gårdhavehusene”. 

Grunden ligger umiddelbart vest for det 
gamle kontroltårn. Øst for grunden er en 
lille skov og mod syd ligger et fredet over-
drev og Jonstrup Å. Mageløse regner 
med at overtage ca. 30.000 m2 grund 
med en byggeret på ca. 4000 m2 bolig. 

Grunden er stor nok til at huse både 
vores 25-30 boliger med små private 
haver, et stort fælleshus samt et stort 
fællesområde med køkkenhave, shelters, 
høns og meget andet.

Vi bygger ikke et rækkehuskompleks 
med et fælleshus - Vi bygger et fælles 
hjem med private boliger omkring. Det 
bliver enten fritliggende eller sammen-
byggede huse.

Vi bygger lavenergi (BR2020) i gode 
materialer og høj æstetik.

Vi bygger og lever fornuftigt, men 
bæredygtighed er ikke vores identitet - 
det er fællesskabet til gengæld.

Der vil blive et sted mellem 25 og 30 
huse og et stort fælleshus.

Området ønskes at blive holdt bilfri og 
der vil blive lavet en fælles p-plads 
udenfor bebyggelsen.
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Perimetervej

Hangar 3

(Sportshal) Bofællesskabet
MAGELØSE

Fredet overdrev

Kontroltårnet


