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Hvem, hvad, hvor og hvornår? 

• Bofællesskabet er fyldt op med 25 
familier, men der er plads på vores 
venteliste.  

• Vi er unge og ældre med og uden børn 

• Vi arbejder på at etablere et bofællesskab 
i ”Gårdhavehusene” i Sydlejren på 
Flyvestation Værløse 

• Vi bygger private huse og et stort 
fælleshus 

• Vi regner med indflytning foråret 2018 

 

 



Vision og værdier 

Vi arbejder stadig på vision og værdier, men her er et 
udpluk: 

 

Beslutninger: 

• Møder og beslutninger – overordnede visioner 

• Overordnede beslutninger træffes ud fra 
fællesskabets bedste  

• Rammebeslutninger tages ud fra fælles accept / 
konsensus 

• Fællesmødet kan uddelegere ansvar til grupper der 
har eget ansvarsområde  

 

Fællesskab: 

• Vi bygger ikke et rækkehuskompleks med et 
fælleshus - Vi bygger et fælles hjem med private 
boliger omkring. 

• Vi viser omsorg for hinanden og bor sammen, fordi 
vi ønsker hinandens selskab 

 
 

• Alle forventes at være en aktiv del af fællesskabet, 
både praktisk og socialt, men man kan være mere 
eller mindre aktiv på forskellige tidspunkter i 
familiens og den enkeltes liv. 

• Der skal være plads til, at vi udvikler os og at 
fællesskabet udvikler sig 

• Fællesskab frem for principper 

• Man forpligter sig selv, men ikke de andre. 
 
 
 
Bæredygtighed: 

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

• Hverdags bæredygtighed – Fællesskabet prøver at 
skabe rammerne for at man kan tilvælge ekstra 
bæredygtighed, f.eks. genanvendelse. 

• Vi holder prisen på byggeriet lav, så der også er 
plads til børnefamilier 

• Vi bygger og lever fornuftigt, men bæredygtighed 
er ikke vores identitet 

 

 



Fysiske rammer 

• Vi er ved at indgå aftale med de arkitekter, der skal hjælpe os med 
at udvikle vores bebyggelsesplan og huse. 

• Vi har besøgt seks bofællesskaber for at samle inspiration til 
udviklingen af vores eget 

• På de næste sider findes nogle af de input, vi har samlet til 
arkitekterne 



Bebyggelsesplan og uderum 

• Fællesskabet prioriteres højt ift. de private haver 

• Fællesarealerne skal give rum for og anledning til møder, ophold og fællesskab 

• Plads til og mulighed for forandring, når vores ønsker og brug ændrer sig 

• Finde en god balance mellem aktiviteterne mellem husene og på fællesarealerne uden for 
bebyggelsen 

• Bevar og udnyt det eksisterende terræn i bebyggelsesplanen 

• Brug terræn, bygninger og beplantning til at skabe rum og kroge med sol og læ 

• Pladser skal have flere funktioner – ophold, leg, dyr, køkkenhave etc. 

• Tænke skure, havestuer, tørrestativer og udvidelser af huse ind i bebyggelsesplan og design fra 
en start 

• Ingen biler i bebyggelsen 

 



Fælleshus 

• Fælleshuset skal være dejligt at være i og også byde på nogle 
muligheder, når man ikke spiser 

• God plads i køkken, spisesal med højt til loftet og god akustik 

• Prioritere multifunktionelle rum, som kan bruges til legerum, 
gæsteværelser og meget andet 

• Fleksible løsninger, der kan tilpasses ændrede behov fra dag til dag 
og brug gennem tid 

• God sammenhæng mellem inde og ude 



Huse og arkitektur 

• Husene skal være fleksible i forhold til anvendelse og ombygning, 
opdeling og udvidelser 

• Der skal være plads til diversitet i alder, familiestørrelse og indkomst 

• Husene skal være rare at være i og kigge på 

• Husene skal give god kontakt mellem inde og ude 

• Der skal være mulighed for individuel tilpasning 

 

 



Organisering 

• Vores vedtægter beskriver 
vores organisering 
• Beslutninger træffes på 

Fællesmødet 
• Bestyrelsen står for den daglige 

drift 
• Koordinationsgruppen sikrer 

fremdrift og koordinering 
mellem arbejdsgrupperne 

 

• Alle arbejdsgrupper er åbne for 
nye medlemmer 

 

• Arbejdsgrupper 
• Arkitektgruppen 
• Byggegruppen 

• Kommunikationsgruppen 

• Livet før Mageløse-gruppen 

• Skolegruppen 
• Visionsgruppen 

 

 

 



Projektet 

Mageløses 
byggefelt 
Gårdhavehusene 





Helhedsplan for Sydlejren 
Læs mere om byggeriet på 
Flyvestationen her: 
http://freja.biz/flyvestation  

http://freja.biz/flyvestation
http://freja.biz/flyvestation
http://freja.biz/flyvestation


Gårdhavehusene, hvor 
vi planlægger 25 boliger 



Vores plan for byggeriet 

• Vi arbejder efter at bygge 25 huse og et 
fælleshus i Gårdhavehusene 

• Modellen er ejerforening, hvor man ejer 
sit hus og er medejer af fælleshuset 

• Vi ønsker at bygge arkitekttegnede 
præfabrikerede træhuse som 
enkeltstående eller mindre 
sammenhængende byggerier  

• Målene for byggeriet er 
• Frihed til at tilpasse huse individuelt 
• Lav pris 
• Bæredygtighed – fælles og individuelt 
• Stort fælleshus 

 

 

 



Økonomieksempler- Hvad har vi regnet på? 
• Vi bygger i træ 

• Tre eksempler på størrelser 
•   90 m2, ca. 2,5 mio. 
• 120 m2, ca. 3.1 mio. 
• 140 m2, ca. 3,5 mio. 

• Prisen inkluderer grund, hus og 
andel af fælleshus 

• Mulighed for besparelse ved 
medbyg  

• Vi kvalificerer løbende 
økonomioverslaget 

 



Foreløbig tidsplan 

• Købsaftale på grunden til 
oktober 

• Lokalplanperiode frem til 
sommeren 2017 

• Byggesagsbehandling parallelt 
med lokalplan 

• Byggemodning uden for og 
indenfor grunden 

• Byggeperiode vinteren 2017 

 

 



Modeller for finansiering og byggeri 

• Vi arbejder efter to modeller: 
• Vi køber selv grunden og 

vælger entreprenør senere   
• Vi etablerer hele projektet i 

samarbejde med en 
entreprenør og lægger 
garanti for betaling til ham og 
betaler ved indflytning 

 

• Medlemmer skal snarest have et 
”Lånekøbsbevis” i deres bank 

•  Byggegruppen leverer det 
nødvendige materiale om 
projektet til aftalen med banken 

• Medlemmer skal kunne stille en 
egentlig garanti for køb af grund 
eller for byggeri, når der indgås 
aftaler til sommer. 



Udvikling af bebyggelsesplan og byggeri 

•Vi er i dialog med tre arkitekter om 
tegning af byggeri og bebyggelsesplan 

•Vi afsøger markedet for 
entreprenører 

•Vi har en god rådgiver, som vi støtter 
os til 



Håndtering af risici 
 

• Risici ved medlemskab – Indskud 
på 10.000 kr. 

• Risici ved udbudsmateriale – 
forurenet jord, forpligtelser for 
fælles grundejerforening 

• Risici ved køb af grund – minimeres 
ved betinget køb 

• Risici ved byggeri –prisen stiger, 
firmaet går fallit, byggesjusk 

• Risici ved hele projektet – lever det 
op til forventningerne 

Hvad gør vi 

• Bruger andres erfaringer og tænker 
os om 

• Inddrager relevante rådgivere 

• Forhandlinger med Freja og 
Kommunen 

• Præcis og betinget købsaftale 

• Udvidede forundersøgelser af 
forurenet jord 

• Præcise og betingede aftaler med 
entreprenører  


