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Bofællesskabet Kløvermarken på Søndergaard Måløv (HOLD 2) 

Interesser og hobbyer 
Da vi behandlede temaet omkring hobbyer og interesser, fandt vi ud af, at vores bofælles-
skabsgruppe er meget ressourcefyldt. Det viste sig ved en brainstorming, hvor alle delta-
gere livligt bidrog til listning af nuværende interesser og aktiviteter og ønsker for fremtiden. 
Nedenfor en liste over de fremkomne ønsker: 
Teater, opera, koncert, film, musik, klaverspil, tangentinstrumenter, solosang, sprog, male, 
tegne, foto, drama, trylleri, litteratur, PC, internet/intranet, slægtsforskning, kreativt hånd-
arbejde, kortspil, haver, madlavning, vinkendskab, kirkeliv, alternativ terapi, ture i naturen, 
kulturelle arrangementer, miniferier og længere rejser, fysisk udfoldelse, golf, petanque, 
svømning, dans, badminton, ballet, tennis, cykling, gåture, bowling, økologi. 
Konklusionen blev, at gruppen delte interesserne op i tre hovedpunkter: Kultur, aktiviteter 
og økologi. 
Kultur: 
Arrangementer ud af huset én gang i kvartalet, koncerter, teaterforestillinger. Det er pla-
nen, at forberede de kvartalsvise fælles kulturelle aktiviteter ved hjemme i bofællesskabet 
at arbejde med emnet i en studiegruppe. I den forbindelse har vi et ønske om, at vores 
bofællesskab skal have internet/intranet, således at kommunikation (annonce-
ring/tilmelding) bl.a.vedrørende kulturelle aktiviteter, kan foregå via et link på en hjemme-
side. 
Aktiviteter: 
• Danse sammen én gang om måneden 
• Gåture i grupper - motion 
• Fælleshuset skal være et centralt sted - gerne med fælles bogbestand og med indret-

ning af af PC-værksted og hobbyværksted. 
• fællesspisning middag en gang månedligt  alle deltager 
• fællesspisning middag en – flere gange ugentligt frivilligt 
• dagligdag i fælleshuset   alle deltager (i noget) 
• tage sin frokost over i fælleshuset 
• aviser, ugeblade 
• TV 
• spil (bridge, billard, klunse om øller,- - )  
• sy og strikke 
Økologi: 
Gruppen er positive over for, at bofællesskabet skal være økologisk både med hensyn til 
opførelsen af byggeriet og en satsning af en økologisk hverdag i videst muligt omfang. Vi 
vil indhente bistand fra eksperter og besøge andre bofællesskabet og hente inspiration og 
idéer. 

Traditioner 
Tradition ifølge Gyldendals Leksikon: 
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” … Det, der overleveres fra generation til generation, for eksempel sædvaner og levereg-
ler ...” 
Bofællesskabet er de fysiske bygninger og de mennesker, der lever i dem; men bofælles-
skabet er også de måder, vi forholder os til hinanden på – de sædvaner og leveregler, der 
opbygges i bofællesskabet - som er fælles, og som overlever den enkelte person. 
Kort sagt - bofællesskabet er kun et bofællesskab, hvis der er bofællesskabstraditioner, 
som bæres fra generation til generation.   
Det er ikke meningen, at hver enkelt skal opgive sine egne traditioner - højtider, fodbold-
kampe, familiesammenkomster, blive solbrændt før Sankt Hans og en Gammel Dansk 
søndag morgen før man går i bad.  
Sædvaner og Leveregler, som støtter bofællesskabet: 
Der er højtidstraditionerne i bofællesskabet – ikke så tit, med forud fastsatte ritualer og 
store forberedelser, festlige eller usædvanlige 
Og alle deltager i dem, eller også er de lidt logeagtige – kun kvinder, kun dem der kan lide 
operafestivaler i Verona, kun dem der kan lide europamesterskaber i fodbold eller i curling. 
Der er hverdagstraditionerne i bofællesskabet– de daglige vaner, sådan gør vi bare, ting 
der går på skift, vi løfter i flok, det sure og det søde. 
Og alle deltager i dem – eller skal melde fra, eller også så er det frivilligt eller noget der 
sker i den konkrete situation. 

Katalog over Leveregler og vaner og traditioner som kan støtte bofællesskabet: 
Her er en bruttoliste. Det er for mange. Vi har fremhævet første prioritet med fed skrift. 
Alle deltager: betyder, at det er fællesskabets fælles opgaver/traditioner, og man skal mel-

de fra, hvis man ikke kommer 
Frivilligt:  betyder at man skal melde sig til for at deltage. Det er stadig fællesskabets 

opgaver/traditioner. 

De højtidelige – festlige situationer  
 

• Fester der ikke kolliderer med de gængse højtider Alle deltager (i noget) 

• Fællesskabets fødselsdag Frivilligt 

• Julefest med familie med juletræ og julemand ca. en uge 
før jul 

frivilligt 

• Surprise-party (festkomiteen finder på noget)  

• Børnebørnsdag frivilligt 

• Kulturturaften – heldags / flerdages al slags kultur alle deltager (i noget) 

• Naturtur frivilligt 

• Fælles morgenmad til fødselsdag alle deltager 
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• Fester på sædvanlige højtider Nytårsaften, Sankt Hans, Store 
Bededag, Mortens aften, 4. maj 

frivilligt 
 

• Åbent hus frivilligt 

• Vi har en flagstang, så vi kan markere, når noget sker flagpasning er frivilligt 

De daglige situationer – vaner – tingene skal fungere: Dette er beskrevet i afsnit 1 og 3. 

• Vi synger meget    alle deltager (efter evne) 

Bofællesskabet som organisation kræver også traditioner, regler, sædvaner 

Alle deltager: 
Man går ind i opgaver efter kompetence eller lige så gerne for at lære noget, og der er 
krav om en vis rotation. Der må ikke blive nogen, der ”hænger  på den”. 
Møder, forberedelse, mødeledelse, referater 
Budget, kontingent, fælles vedligehold, regnskab 
Optagelsesregler, venteliste, gennemføre optagelsesproceduren 
Kløverbladet (avisen). Vores historie fortælles, mens vi lever i den 
Vi skal deltage i arbejdsgrupper, arrangementsgrupper, festkomite tildels efter hvad vi har 
lyst til, kompetence til, men også borgerligt ombud 

Hvornår begynder traditionerne 
Vi skal indvie nogle traditioner samtidig med bofællesskabet 
Vi skal finde nogle gode, holdbare sædvaner og leveregler, som vi har lyst til, og som støt-
ter bofællesskabet 
Og i fremtiden forsøger vi forskelligt, og vurderer om vi vil skabe nye traditioner, og om 
nogle bliver uinteressante 
Og nogle traditioner gror frem af sig selv  

Praktiske opgaver 
Fællesskab i forhold til udførelsen af de praktiske opgaver er efter vores mening med til at 
skabe bofællesskabet og dermed gøre det socialt tilgængeligt og så hverdagsagtigt som 
muligt. Vi tror, at netop de praktiske aktiviteter omkring egen bolig, fælleshus, fællesarea-
ler og andre aktiviteter er med til at udvikle og skabe fællesskabet og de sociale relationer 
mellem bofællerne. 
Den overordnede holdning til afvikling af de praktiske opgaver er, at vi skal være selvkø-
rende i så stor en udstrækning som muligt. Vi tror, at vi selv kan klare drift af fælleshus, 
fællesarealer og de andre aktiviteter uden betalt vicevært eller fremmed hjælp. 
Måske ændrer de positive muligheder sig over tid, så nogle aktiviteter må udføres af andre 
uden for bofællesskabet. Det kan vi ikke vide på nuværende tidspunkt. Vi kender ikke den 
enkeltes tidsmæssige ressourcer. I år 2000 er 40% af beboerne efterlønsmodtage-
re/pensionister og i år 2002 80%. Se vedlagte diagram. 
Der er en mulighed for, at de der fortsat er på arbejdsmarkedet ved indflytning har færre 
tidsmæssige ressourcer end de, der er pensionister. Dvs. der er en risiko for, at der fx. kan 
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opstå en ubalance mellem, de der har meget fritid, og de der har mindre fritid. Men uba-
lancer kan også hænge sammen med andre forhold, som fx. økonomi, evner, overskud, 
ressourcer, og hvad man ønsker at bruge tiden til. Nogle kan lide at skovle sne (eller har 
ikke noget imod det), andre vil ikke, og nogle kan ikke. Nogle kan måske mene, at der skal 
investeres i maskiner, så det hårde arbejde bliver lettere og sjovere, og andre har ikke råd 
til medinvesteringen. 
Vi forestiller os, at de praktiske opgaver organiseres af bofællesskabet, så alle fra starten 
er med i mindst en gruppe i et “rullegruppe-system”. Grupperne reorganiseres 1 gang år-
ligt eller efter behov. Foreløbigt har vi talt om følgende former for praktiske grupper 
• bestyrelse for bofællesskabet til at klare det organisatoriske 
• fælleshus 
• fællesareal 
• udvendig vedligeholdelse 
• tekniske installationer, herunder antenne, telefon, edb 
• bibliotek (vi forestiller os, at vi har så mange bøger i overskud, at vi kan oprette et fæl-

les bibliotek i fælleshuset). 
Den samlede gruppe har mange ressourcer. Det gælder på det praktiske plan i forhold til 
de ting, der skal udføres i fællesskabet, men det gælder også på det sociale område. Når 
vi kommer nærmere realiseringen af bofællesskabet eller når vi flytter ind udarbejdes en 
ressourceliste. Nogle bofæller er professionelle, når det gælder el, køkkenarbejde, edb, 
smedearbejde, biler. Andre er gode praktiske medarbejdere til håndværk, edb. havearbej-
de og fester. 
De professionelle vil gerne bruges til akut hjælp og til afklaring, men også specialisterne 
skal have lov til at sige fra. Der må ikke drives rovdrift på “håndværkerne” til egne huse - 
de vil gerne bruges til rådgivning, og når de ind i mellem har lyst (eller ikke kan lade være).  
Senere skal der udarbejdes retningslinier for brug af fælleshuset, fællesarealerne mv. 

Hjælp til selvhjælp 
Udgangspunktet er, at vi pt. ved bofællesskabets start ikke har medlemmer, som har kro-
niske sygdomme. Ud over generelle små skavanker, som blot kræver hensyntagen i for-
hold til praktiske opgaver, mener vi, at alle kan deltage i fællesskabet med ligeværd. 
Vores grænse for hjælp er, at vi ikke vil yde eller modtage egentlige sygepleje fra hinan-
den. Ved akut kortvarige sygdomme vil vi hjælpe, når problemet opstår med nødvendig 
behovsbestemt hjælp. 
Ved kroniske sygdomme vil vi yde almen medmenneskelig hjælp, fx. til transport og ledsa-
gelse til indkøb og lægebesøg.  
Vi vil hjælpe med det praktiske, men ikke til daglig husførelse og personlig hygiej-
ne/pleje/omsorg. Vi vil som bofællesskab være ansvarlig for at iværksætte, at der kommer 
professionel hjælp. 
Hvordan vi vil organisere dette netværk, vil vi tage op på et senere tidspunkt, når vi er flyt-
tet ind i bofællesskabet. Det drejer sig om, hvilke “markører” vi vil bruge for at meddele, at 
alt er vel i de enkelte huse. 
Ved krisesituationer fx. ved livstruende sygdomme og dødsfald har vi talt om, at vi ret tid-
ligt efter indflytning vil arrangere studiekreds, og derefter træffe aftaler. 
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Ønsker og forventninger / Det er vigtigt for mig 
Folk lever længere og lykkeligere, hvis der er tryghed, humør og indhold i tilværelsen. 
For at opnå dette, er det vigtigt at bo fælles med mennesker, der er venlige, tolerante, åb-
ne og ærlige, og samtidig udviser kreativitet og humør, der forøger sammenholdet og tryg-
heden.  
Det er vigtigt, vi udviser omsorg og hjælper hinanden , er forstående og altid gør vort bed-
ste for fællesskabet.  
Ønsker og forventninger. 
Vi ønsker en boform, hvor vi sammen med ligestillede, kan blive boende længe og opnå et 
trygt og indholdsrigt liv med ny inspiration til et nyt livsafsnit.  
Vi ønsker et åbent fællesskab uden snærende regler, hvor man trygt kan bede om hjælp, 
hvis man har brug for den og altid kan tilbyde hjælp og ideer.  
Et fællesskab hvor vi tror på at alle vil yde efter evne og nyde efter behov. 
Et fællesskab som vil holde os levende og engagerede også i verden udenfor fællesskabet 
Et fællesskab hvor vi også vil være en del af lokalsamfundet.  
Vi vil gerne bo i smukke huse, hvor vi både kan være meget fælles men også være priva-
te. 
Husene skal bygges af sunde materialer. 
Husene skal være tæt lav bebyggelse - centreret om fælleshuset. Det skal fremstå som en 
helhed med trafik udenom. 
Vi glæder os til at komme til at bo på Søndergårdområdet med den spændende og flotte 
planlægning. Hvor vi vil komme til at bo tæt ved offentlig transport og indkøbsmuligheder. 
Vi vil gerne have økologisk byggeri i videst muligt omfang . 
Vi vil sætte pris på kunstnerisk udsmykning både i fælleshus og på fællesområdet.  
For at opnå alt dette, vil de vigtigste forventninger være: 
• Omsorg for hinanden og vore omgivelser 
• Sikkerhed mod ensomhed 
• Tryghed 
• Gensidig hjælpsomhed 
• Fællesskab – netværk. 
• At komme hinanden ved 
• Tolerance 
• Nye udviklingsmuligheder 
• Kulturelt fællesskab 
• Nogen at grine sammen med 
• At bo godt og smukt. 
• Privatlivets fred 
• Gensidig respekt – også ved et nej 
• At alle yder efter evne 
• Gode daglige vaner.  
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Gruppens ønsker og forventninger til Bofællesskab 
Bofællesskabsform: 
Gruppen er enige om, at det skal være et forpligtende bofællesskab, med udgangspunkt i 
de ønsker og forventninger, den enkelte havde til et bofællesskab. 
Rapporten giver udtryk for gruppens målsætning med bofællesskabet og den gensidige 
forpligtigelse over for hinanden. Det er en enig gruppe, der står bag rapporten. 

Boligform: 
Gruppen ønsker, at bofællesskabet skal opføres som et andels bofællesskab såfremt 
gruppen får del i andelskvoten. Hvis ikke, ønskes bofællesskabet opført som et almen bo-
ligbyggeri, i henhold til loven om Individuelle Bofællesskaber bekendtgørelse nr. 914 af 17. 
okt., 1996).  
Bofællesskabet ønskes opført i et plan byggeri, hvor fælleshus/lokale indgår som en delvis 
integreret del af byggeriet med visse fælles faciliteter. Byggeriet skal opføres som handi-
capegnet, hvor man kan komme rundt i bofællesskabet i en kørestol som minimum. Der 
skal være mulighed for at holde kæledyr efter fastlagte regler. 

Byggeriets størrelse: 
Beboersammensætning:     8 enlige og 10 par 
Boligstørrelser: enlige: 1 a 65 m2, 7 a 80 m2 

  par:  10 a 100 m2 

  I alt 1625 m2 
Fælleshus:  10%  162,5 m2 

Beliggenhed: 
Det er vigtigt for bofællesskabets beliggenhed, at der er adgang til offentlig transport og 
indkøbsmuligheder af hensyn til gruppens nuværende og fremtidige mobilitet. 
Ønsket placering: Bofællesskabet ønskes placeret i Måløv på Søndergårdsarealet. 

Visitationsregler: 
Hovedforudsætning: være fyldt 50 år og ingen hjemmeboende børn. 
Ved førstegangs indflytning er det gruppen, der udgør ventelisten, om nødvendig skal der 
søges dispensation. Ved efterfølgende indflytninger, skal bofællesskabet have den afgø-
rende indflydelse. For at bibeholde det integrerede bofællesskab og gruppens målsætning 
med den gensidige forpligtigelse over for hinanden, er det vigtigt, at kommende beboere er 
indstillet på at indgå i bofællesskabet på samme vilkår (i henhold til lov om bofællesskab). 

Ønsker til arkitekt: 
Ved valg af arkitekt, er det vigtigt, at det er en der kan og vil indgå i studiekredsens arbej-
de, som rådgiver med erfaring i max. Brugerindflydelse (det er ikke arkitekten, der skal bo i 
byggeriet).  
Arkitekten skal fortrinsvis koordinere ønsker og behov i henhold til bygningsregler og øko-
nomi.  
En arkitekt med erfaring i nævnte arbejdsform vil være at foretrække. 
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Ønsker til boligselskab/forretningsfører: 
Det er vigtigt, at selskabet er brugerorienteret og indstillet på, at bofællesskabet får størst 
mulig driftsindflydelse, især på vedligeholdelse og henlæggelser. Bofællesskabet skal ha-
ve mulighed for selv at foretage ind- og udvendig vedligeholdelse i det omfang de ønsker 
og kan. 
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Profil af studiekredsen 
 
Resultat og analyse: 

Aldersfordeling 50-57 år over 67 år i alt 

Kvinder 14 1 15 

Mænd 12 1 13 

i alt 26 2 28 

Gennemsnitsalder 59,9 år   

 

Civilstand gift / parforhold  enlige 

kvinder 10  5 

Mænd 10  3 

i alt 20  8 

 
Hvad er vigtigt for gruppen ved et bofællesskab? 

Aspekter vigtigt % mindre vigtigt % ikke vigtigt % 

Tryghed 85 15 0 

Omsorg fra naboer 65 31 4 

Handikapegnet byggeri 65 27 8 

Interessefællesskab 58 42 0 

Samme sociale baggrund 15 70 15 

Samme økonomi 11 73 16 
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Tillæg til rapport 
Visioner for Kløvermarken, april 2001 
 
q Man lever længere og lykkeligere, hvis der er tryghed, humør og indhold i tilvæ-

relsen. 
q For at opnå dette, er det vigtigt at bo fælles med mennesker, der er venlige, tolerante, 

åbne og ærlige, og samtidig udviser kreativitet og humør, der forøger sammenholdet 
og trygheden. 

q Vi ønsker derfor en boform, hvor vi kan blive boende længe og opnå et trygt og ind-
holdsrigt liv med ny inspiration til et nyt livsafsnit. Vi vil støtte hinanden efter bedste ev-
ne, og tage del i hinandens sorger og glæder. Dette vil kræve et velfungerende kom-
munikationsnet mellem de enkelte hjem.    

q Vores ønskebolig skal have lys ind fra alle sider, både fysisk, (men også i overført be-
tydning). Vi vil bl.a.gerne have delvis kip til loft. Den enkelte bolig og fællesskabet skal 
give ekko og genklang af værdien hjemfølelse. Det skal fremstå som et smukt  byggeri 
med integreret kunst. Kløvermarken bør være et område, man taler positivt om, det 
skal have sin særlige egenart, også på grund af placeringen i det dejlige landskab, hvor 
det er meget vigtigt for os, at vores huse vil blive placeret, så de kommer til at harmo-
nere med helheden. 

q Hjemfølelsen skal være det bærende element, både i bebyggelsen som helhed, og i de 
enkelte boliger. Der skal være mulighed for fælles og individuel prægning. Boligen skal 
være nem at møblere, og være indrettet med de for det  enkelte hus aktuelle ønskede  
antal rum, som skal kunne fungere på mange måder, og rumme stor fleksibilitet. 
Vore huse vil i øverført betydning blive huse med yderdøre der åbner indad i stedet for 
udad. 

q ”Det ydre rum" skal have mange kroge og vinkler, der giver nye oplevelser, når man 
bevæger sig rundt. 

q Vi ønsker at tage hensyn til miljøet, uden at gå til yderligheder (seperationstoiletter eller 
lignende  er ikke os). 

q Fælleshuset bliver vores Højborg. Det er her omkring vores bofællesskab skal bevise 
sin hjemfølelse. Vi ønsker os et fysisk indrettet hus, som kan leve op til vores meget 
høje tanker og mål for vores fælles 3. alder. Og de er høje . 
Vi forestiller os, at vi skal nå al det kulturelle, som vi ikke nåede i vores liv førhen. Det 
gælder såvel musikforståelse, malerkunst, dans af forskellig art, fremmede sprog,  fo-
redrag m.m. (og så holder vi meget af at synge sammen.  

q Herudover skal fælleshuset være rammen om daglige og specielle højtidsdage. Det 
bliver her vores bosammenhold skal vokse sig stort og stærkt. 

q Udover så mange øvrige indretningsspørgsmål vil det nok kræve en meget god akustik 
i det store fælleslokale.    

q Til hele projektet ønskes ”en fælles og en individuel nøgle”. 


