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BÆREBO 

– et udviklingsselskab

• Bærebo har 2 ejere 

• Er udsprunget af ‘den tredje bølge’ (Ross 

Jackson) – der går fra kollektiver over 

økosamfund til bofællesskaber. 

• Bærebo forestår en ”mainstreaming” af 

økosamfundsbevægelsen.

• Bærebo er en del af en ‘megatrend’.  

• Bærebo placerer sig midt imellem ‘selvgroede 

grupper’ og ‘developer’ bofællesskaber

– vi assisterer grupper af mennesker med at 

kunne flytte i bofællesskab, sammen. 

• Bærebo har udviklet et koncept.

Det tror vi på og er tro overfor. 

• Bærebo tilfører KAPITAL til at få lov 

- og KOMPETENCE til at gøre det. 



VISIONEN FOR BÆREBO

At gøre det at bo i bæredygtige bofællesskaber 
tilgængeligt som et oplagt valg, for forskellige grupper 
af mennesker. 

Kerneværdierne er FRIHED og FÆLLESSKAB

En opfordring til at gøre op med en kultur i 
bofællesskaber, hvor alle er med til at bestemme alt. 
Tillid – og ansvar - skal være i højsædet.  

Det giver frihed at være med lige der, hvor man har lyst, 

samt at kunne engagere sig, hvis og når man vil. 

Sammen skaber det et godt fællesskab, baseret på tillid til 
hinanden og tro på, at folk tager ansvar af lyst, ikke af pligt. 

Vi prioriterer at være 
aktivt engagerede i 
bevægelsen 
for bæredygtige 
lokalsamfund: 



BÆREBO’S FEM BYGGESTEN

Vi har udviklet et koncept. 5 byggesten udgør vores ‘DNA’. 
Byggestenene er det, vi står for og ikke gerne afviger fra  – afhængig af lokale 
forhold og beboergruppens ønsker. 



- Nødvendigt hensyn til lokalområdet. 
Bofællesskabet er en del af en helhed. 

- Et lokalt forankret projekt, med en beboergruppe, 
der går aktivt ind i udviklingsprocessen. 

- Tæt på kollektiv trafik, for at minimere unødig 
privatbilisme. Fokus er på de fælles løsninger. 

- Fokus på landskabelige kvaliteter, der optimerer 
biodiversitet og skaber nye, rekreative fælles rum 
(‘vild med vilje’).

BÆREBO PRINCIPPER



TROLDEBAKKERNE

BOFÆLLESSKABET TROLDEBAKKERNE

- 1 nabolag (leje) 
- Bofællesskab på 3.000 m2 bolig
- 36 - 46 boliger i op til 3 etager
- Fælleshus på 300 m2
- Bebyggelsesprocent: 39%

VINGE

BOFÆLLESSKABET VINGEFANGET

- 2 nabolag (andel/leje) 
- Et samlet bofællesskab på ca. 2 x 2300 

m2 bolig
- Samlet 60 - 70 boliger i op til 4 etager

(men mest 2 og 3 plan)
- Fælleshus og andre faciliteter på op til

250 m2 pr. nabolag
- Bebyggelsesprocent: på 63%



VINGE



GODE AFSTANDE - VINGE

CYKEL

• Frederikssund: 15 min. 
• Roskilde Fjord: 33 min.
• Buresø: 37 min.

BIL 

• Rådhuspladsen: 45 min. 
• Frederikssund: 7 min. 
• Roskilde: 26 min.
• Hillerød: 23 min.
• Orø: 23 min. + færgetur.
• Jægerspris og 

Nordskoven: 15 min.

TOG

• Frederikssund: 4 min.
• KBH H: 43 min. 



TROLDEBAKKERNE



GODE AFSTANDE - HELSINGE

TOG

• Hillerød: 18 min.

• KBH H: 57 min. 

CYKEL

• Tisvilde: 34 min.

• Hillerød: 48 min.

• Kysten: 27 min.

• Arresø: 22 min.

• Esrum sø: 43 min.

• Gribskov: 25 min.

BIL 

• Rådhuspladsen: 45 min. 

• Tisvilde: 10 min. 

• Gilleleje: 20 min

• Helsingør: 35 min.

• Hillerød: 20 min. 



BOLIGKATALOG
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BOLIGTYPE 25
BOLIGTYPE 50 A
BOLIGTYPE 50 B
BOLIGTYPE 75
BOLIGTYPE 100 A
BOLIGTYPE 100 B
BOLIGTYPE 150
DELEBOLIG

FÆLLESHUS

Lejeboligformen vil formentlig bevirke nogle mindre boliger, grundet  hensyn til beboersammensætning 
samt andre, f.eks. økonomiske, forhold. 



BOLIGTYPE 50A
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BOLIGTYPE 75
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BOLIGTYPE 100
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DELEBOLIGEN - 200 m2



I Bærebo råder hvert selvstændige nabolag over  et 

fælleshus på omkring 250-300 m2. Det er adgang til 

fælleshusets faciliteter og de aktiviteter, der henlægges 

dertil, der har stor betydning for at kunne skabe et egentligt 

fællesskab.

Placering

Fælleshuset placeres centralt som nabolagets vartegn. 

Det må gerne se anderledes ud end boligerne, men skal 

fortsat indgå harmonisk i design og arkitektur.

Eksempler på funktioner:

- ‘udvidet dagligstue’, (fællesspisning, yoga mm.)

- ‘forsamlingshus’ (bookes til kurser, fødselsdage mm.)

- gæsteværelser

- fælles vaskeri

- kontorfællesskab

- hobbyrum/værksted/printer mm.,

Fælleshuset kan supplere og aflaste det private rum i 

boligerne. Minimering af kontorer og børneværelser, der 

ellers ofte ville stå tomme i boligerne. Adgang til fælles 

faciliteter skaber mange nye og attraktive muligheder.
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Eksempel på fælleshuse-plads både indenfor og udenfor.

FÆLLESHUSET



Fælleshus
ca. 300 m2

1 etage



PRISEKSEMPLER – TROLDEBAKKERNE 



PRISEKSEMPLER – VINGEFANGET



PRISEKSEMPLER – VINGEFANGET



PROCESSEN – OM ‘PIONERER’ OG ‘FØLGERE’ 



PIONERGRUPPERNE

Rammesætning:

- Fællesspisning min. 3 gange om ugen

- Aldersintegreret bofællesskab

- Bofællesskabets Profil

Hvad er i gang: 

- Struktur omkring fællesspisning

- Beboersammensætning & rekruttering

- Beslutningsprocesser

- Boligønsker

- Intern kommunikation
Skriv til Camilla på camilla@baerebo.dk og Morten mp@baerebo.dk

mailto:camilla@baerebo.dk
mailto:mp@baerebo.dk


Udsagn om beboerinddragelse

BUILD KONFERENCE – 24.10.2021

• ”Jeg hører fra 8 ud af 10 at man gerne vil have noget nøglefærdigt….. når de flytter ind kan 
de bruge tid og energi til at hygge sig med hinanden og laver grupper, have overskud til at se 
hinanden, undgå konflikter om indretning mm.”

• ”Vores udvælgelse i den første store flok der kommer ind: vi holder et grundigt oplæg –
”der er mange møder I skal være med til”, de skal committe sig. Man trætter dem ud, der
ikke gider fællesskabet – men de fleste holder ved. Man får testet om man kan blive enige 
– de skal tage beslutninger sammen: fx husdyr og rygning er noget der kan skille folk ad. 
De kan hurtigt blive enige om 5 værdiord. Jo mere de kender hinanden desto mere solidt 
står de når der kommer konflikter. Det kommer der”. 



Bofællesskabet er et aldersblandet bofællesskab.

Der er plads til både unge studerende, børnefamilier, enlige, par og seniorer.

Det er et forpligtende bofællesskab, hvor fællesskabet fylder, både til hverdag og fest.

Beboerne forventes at engagere sig ved at deltage i fællesspisningens turnus (være på 
madhold ca. hver 6. uge), arbejdsdage, fællesmøder og interessebaserede laug.

Man arbejder sammen om at skabe et bofællesskab, der sætter bæredygtighed, kreativitet, 
socialt engagement og mangfoldighed/rummelighed højt. 

Fællesskabets styrke udforskes, mens der samtidig værnes om privatlivet og balancen 
mellem det kollektive og det individuelle, med respekt for folks forskellige 
livsfaser, personligheder og præferencer.

Dialog, nysgerrighed overfor forskelligheder, gensidig inspiration samt menneskelig 
rummelighed er værdier, der sættes højt i bofællesskabet.

Beboerne ønsker at leve sammen i tillid og under ansvar, uden for mange regler.
Uenigheder forebygges gennem konstruktiv dialog og søges løst ved intern mediering.

Det skal være muligt at engagere sig meget - men også at engagere sig mindre.

Mindre husdyrhold og fælles grøntsagsdyrkning er en del af den palette af muligheder, som 
Bofællesskabet Troldebakkerne byder på.

Vigtigt for bofællesskabet er samkvem med lokalsamfundet, herunder beboernes aktive 
medvirken til, at bydelen bibeholder og styrker den oprindelige vision med biodiversitet, 
rekreative områder og fællesskaber på tværs. 

Bofællesskabets profil



KONTAKT

Morten Pedersen

Direktør for Bærebo
Mobil: +45 5129 7985 // email: mp@baerebo.dk

Camilla Nielsen-Englyst 
Fællesskabelse og Inddragelse
Mobil: +45 29723145 // email: camilla@baerebo.dk

Mette Solveig Aksglæde
Fællesskabelse og Inddragelse

Mobil: +45 81111680 // email: msa@baerebo.dk

mailto:mp@baerebo.dk
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mailto:msa@baerebo.dk

