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Bofællesskabet Mageløse
⎯ Etableret 2015-2020
⎯ Hele projektet er udviklet
af beboerne
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?
Enter your questions
in the question box

⎯ 29 huse (ejerboliger). Fem
forskellige størrelser. Ingen
ens
⎯ Fælleshus med fælles
spisning
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Sted og værdier
Værdier er svære og abstrakte at arbejde med. Vi
fandt dem bl.a. gennem hverdagslivshistorier

• Vi vil give plads til forskellighed
• Vi er sammen om at vi gerne vil noget sammen
• Vi køber økologisk, men vi spiser også kød
• Vi bygger ikke et rækkehuskompleks med et
fælleshus - Vi bygger et fælles hjem med private
boliger omkring
Stedet og bebyggelsesplanen er en generator for
fællesskabet
Det er svært at skabe et blivende fællesskab om en
fysisk løsning eller en abstrakt værdi
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Proces og
finansiering
100% beboerdrevet med en stærk gruppe af
ildsjæle
Meget komprimeret proces fordi grundsælger (Freja
Ejendomme) pressede på
Tilkøb af Rådgivning: Arkitekt, juridisk (aftaler),
hovedprojektering og byggeledelse
Fælles hovedentreprenør
Fælles bankgarantier og betingede købsaftaler (29
købere)
Individuelle grundkøb og byggerier – men styret
fælles
Fællesarealer og fælleshus
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Værdier:

Værdier som grundlag

Fællesskab:
Beboere:
Udtryk:
Ejerskab:

Fælles om det hele

Ikke fælles værdier
Stærkt naboskab

Dele services
Blandede grupper

Homogene grupper
Homogent

Delvis reguleret

Ejer

Andel

Udførende:

DIY

‘Medbyg’

Boligform:

Parcelhus

Række-/kædehuse

Unikt
Leje
Samlet entreprise
Lejligheder

Spændet
Udvalgte parametre

Initiativ:

Borgerdrevet

Faciliteret

Markedsdrevet

Hvordan ser stederne ud?

Munksøgård
Krake - Almenr

Skråningen Ecovillage

Mageløse

Andelssamfundet I Hjortshøj

Borgerdrevet

Svalinn 1

Boverian (flere) - Sjælsø

Faciliteret

Markedsdrevet

Fællesskabet
Man kan forpligte sig selv, men ikke forpligte andre men der er noget, man skal være med til.
Arbejdsgrupper og interessegrupper.
Fællesskaber opstår I høj grad om det man laver
sammen. Derfor er fællesspisning og
fællesaktiviteter vigtige
Vi har ikke et fællesskab, men mange fællesskaber I
fællesskabet
Der er rigtig mange forskellige måder at være fælles
og føle sig fælles
Omsorg følger af fællesskab, som følger af omsorg
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Fire modeller for samarbejde mellem
developer/entreprenør
• Developer som udbyder af
”færdigt” bofællesskabsprojekt
• Developer som facilitator,
pengetank og udførende for
bofællesskaber
• Developer som ren pengetank
og udførende for
bofællesskabsprojekter
• Den rene entreprenørmodel
uden developer

Udfordringer og løsninger på disse
• Samarbejde med developer/entreprenør
•
•
•
•
•
•

Definer klar entreprisemodel og en rollefordeling mellem Developer og medlemmerne
Vær klar om hinandens rolle og interesser og betingelserne for projektet fra en start
Vær klar om ejerformer og finansiering
Kommunikér klart til samarbejdspartnere og brug nogle begreber, de forstår (ejerforening eller andelsforening frem for bofællesskab)
Definer fra en start, hvilke beslutninger medlemmerne ønsker at have indflydelse på – hvad kan I bestemme ift. indretning mm.
Pas på kompleksitet og grænseflader

• For lille rekrutteringsgrundlag
•
•
•

Definer de bærende mål og rammer for projektet fra en start projektet
Giv mulighed for deltagelse på to niveauer. Interesseliste (f.eks. 500 kr. i indmeldelse og derefter 100 kr./år) og forpligtende medlemskab af et
konkret projekt (f.eks. 25.000 kr. – med tilbagebetaling af en del af beløbet, hvis en anden ønsker at overtage pladsen)
Brug medlemmerne til at rekruttere flere medlemmer

• Folk engagerer sig (og fylder) uden at have pengene eller lysten til at gå ind i projektet
•
•
•

Stil krav om kreditgodkendelse til køb i forbindelse med forpligtende indmeldelse
Vær tydelige om, at I sorterer hårdt på deltagernes økonomi, og at det er nødvendigt
Hold fast i værdier og rammer, så folk har en grund til at melde sig ind (og ud!)

• Manglende beslutningskraft eller uklare beslutningsgange og beslutninger
•
•
•
•
•

Lav faste strukturerede fællesmøder
Definer klare beslutningsmodeller
Lav en forpligtende tidsplan med klare milestones
Definer en model for fordeling af boliger
Før præcise beslutningsreferater

Flere udfordringer og løsninger
• Folk melder sig ind i projektet uden at engagere sig i det

• Fastlæg jævnlige fællesmøder med reelt indhold, hvor folk får mulighed for at engagere sig
• Definer arbejdsgrupper, hvor folk kan lægge en indsats i en mindre kreds
• Afhængig af projektmodellen skal der være mulighed for at deltage på frihjul

• Folk mister pusten og begejstringen under vejs eller problemer med, at folk ikke
ved nok om dem, de flytter sammen med, og hvad de står for

• Kommuniker tidsplanen – og hold den
• Marker, når milestones er nået
• Lav arrangementer ud over fællesmøderne – besøg andre bofællesskaber, besøg på grunden
etc.
• Arranger et system for fællesspisninger i mindre grupper i etableringsfasen

• Uenighed om værdigrundlag eller den retning, projektet udvikler sig
•
•
•
•

Definer jeres værdigrundlaget tidligt i projektet – søg hjælp, hvis I har brug for det
Vær ikke bange for uenighed
Hold fast i, hvad det er for et værdigrundlag I arbejder efter og til tidligere beslutninger
Husk på, at det er en succes for alle, hvis folk forlader et projekt, der ikke passer til dem

Konkrete input til diskussion af værdier
• Diversitet i alder, boligtyper, størrelse og økonomisk formåen vs. mere uniforme
fællesskaber (f.eks. Seniorbofællesskaber)
• I hvilket omfang kan man forpligte hinanden – ”Man kan forpligte sig selv, men
ikke andre”
• Fællesspisning – ”Man skal deltage i madlavning men behøver ikke at spise med”
og ”Det er ok at tage mad med hjem og spise hjemme”
• Plads til forskellighed og udvikling – ”I nogle perioder har man mere energi end
andre”
• Fællesskabet frem for den enkelte, men ikke på bekostning af den enkelte
• Mine børn eller vores børn
• Prioritér fællesarealer og mødesteder i bebyggelsesplanen frem for private haver
og den enkelte boligs placering og orientering
• Biler i bebyggelsen – ja eller nej?

