INTERVJU / Lange Eng

Lange Eng
Lange Eng er et bofellesskap med 54 boenheter i ulike størrelser fra 71 til 128 m2 og er tegnet av Dorte Mandrup Arkitekter.
Bygget stod ferdig i 2009 og ligger i Albertslund, som er en
forstad til København. Bebyggelsen har 6400 m2 areal totalt
hvorav omtrent 600 m2 er fellesarealer. Bygningen består av
separate enheter som har tilgang til privat utearal, enten på
bakkeplan eller i form av en takterrasse der hvor det er to enheter i høyden. Av fellesarealer har de et stort industrikjøkken
med spiserom, verksted og hobbyrom, cafe, kino og et stort
felles uteareal som alle har utsyn til. Bofellesskapet ble til etter
en iherdig prosess som startet opp i 2004 etter initiativ fra en
liten gruppe kommende beboere. Bygget stod ferdig i 2009 og
er bebodd av omtrent 100 voksne og 100 barn. Felleskapet er
sentrert rundt fellesmiddagene som er 6 dager i uken. Det er
ingen deltagelsesplikt og man kan velge mellom å ta med maten hjem eller å spise i matsalen, men det er matlagingsplikt
hver 6 uke. Lange Eng har et intranettsystem som ble startet i
planleggingsfasen. Her avtaler man barnepass, utlån av utstyr
og melder seg på fellesmiddagene. Vi snakket med beboerne
Laura Juvik (L), Cecilie Haavardsholm (C), Martin Maaløe (M)
og Jacob Lundgård (J)
Hva er deres personlige motivasjon for å flytte i bofellesskap?
L: Jeg ville gjerne gjøre ting mer ukomplisert, det er alltid
så mye man skal planlegge og så mye logistikk i hverdagen. Iblant må man sykle tvers over byen bare for å drikke
en kopp kaffe. Om kvelden når man har barn som ligger og
sover er det annerledes å bo her med alle vennene sine like
i nærheten.
C: Det minner også om min motivasjon. Særlig etter at vi
fikk barn synes jeg det var slitsomt å alltid skulle planlegge. Jeg er ikke så glad i planlegging og liker å ta det litt
mer som det kommer. Det kan man gjøre her. Det er bare å
åpne døren så skjer ting av seg selv. Det er fint. I tillegg til
at barna kan løpe ut, har det blitt sånn at barna kan løpe
inn. Vi bor i et mye tettere fellesskap enn man får ved å bo
i en bygård. Det er som en liten landsby. Hvor det er litt
mer blandet mellom generasjonene.
M: Vi hadde bruk for mer plass. Og så var det fellesmåltider; et forpliktende fellesskap man bygger opp med andre.
Plass og omgivelser, mer plass enn det vi hadde før, og å
bo sammen med noen interessante mennesker. Vi bodde
ikke et så interessant sted før. Vi bodde i Hellerup.

“Byøkologi handler om
å redusere forbruket i en
bysituasjon... Gjennom å
redusere forbruket kan vi
også redusere avhengigheten
av å stresse både med jobb og
liv. Vi lager en situasjon der
vi kan bruke mer tid på andre
viktigere ting og man kan roe
ned og bruke tid på å delta i
det kollektive livet.”
J: For meg hadde det også noe å gjøre med å skape noe
sammen med andre. Og å forhåpentligvis se noen gode
mennesker hver dag. Etter vi fikk barn ble det et større
prosjekt å få sett venner, og de hadde det også like travelt
som oss. Å ha et felles prosjekt gjør at man ikke blir så
navlebeskuende. Det handler ikke bare om vår lille familie,
her handler det om en kjempestor familie. Det var en fin
tanke og det har overgått våre forventninger.
På nettsiden deres stod det at dere utarbeidet et felles
verdigrunnlag før dere gikk i gang med prosjektet, hva gikk
dette ut på?
L: Hvis man starter med alt åpent, blir det minste fellesnevner. Hvis man skal ha noe som helst i en eller annen
ekstremitet må det utarbeides fra starten. Seks fellesmiddager i uken kan man godt si er litt ekstremt. Det kan godt
utvikle seg til å bli færre, men jeg tror aldri det kan utvikle
seg til å bli flere.
Så verdigrunnlaget handlet mest om praktiske ting, eller
var det også et ideologisk verdigrunnlag?
J: For meg var det mest det siste. Det er noen kjernebegre-
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per som har betydd mye for meg; det at det skulle være
et moderne bofellesskap går igjen, også for flere. Det har
betydd mye for å skape et bilde av at det er et moderne
og åpent fellesskap. Fellesskapet var noe man positivt
valgte i Lange Eng. Vi ville ikke ha masse regler om hva
man skal, men vi ville skape det så fint her at man hadde
lyst til å være sammen om det. Hvis det etter en periode
var noe man ikke ville være så felles om skulle man kunne
det. Men vi tror på å få til mye fellesskap når vi selv har
valgt det. Og det er vel også en mer moderne form enn for
eksempel Svanholm.
L: Man skal ikke føle at man kommer inn i noe som helst
tvang, men i de fleste bofellesskaper er det jo frivillighet.
Derfor var det uansett bra å skrive det ned.
M: Det er en ny generasjon som ønsker bofellesskap og
bruker erfaringene. De fleste er omkring vår alder, mellom
30 og 40 år, noen er eldre, men det er vel der det moderne
kommer inn. Et nytt byggeri og en ny generasjon. Det er
typiske barnefamilier som flyttet inn, som bodde i København og vil prøve å ha et sosialt liv med noen.
J: Det var gøy å lese i Politiken da de skrev om Lange Eng
en gang. Noe av det som stod var om moderne driftsmetoder. Det stemmer. Vi har laget et intranett hvor alt fungerer
meget automatisk. Det arkitektoniske uttrykket er også
moderne, lekkert og kanskje litt glatt. Man har vokst opp
med ideen om at et bofellsskap er som Svanholm, men her
er det annerledes, og i forhold til det har vi mer moderne
drift.
På Svanholm har det også utviklet seg og det har blitt mer
likt dette. Familiene der har også fått behov for å kunne ha
sine egne lukkede leiligheter.
M: Det var viktig for alle å ha en selvstendig bolig som
fungerer, og at man kan trekke seg vekk fra fellesskapet i
perioder.
L: Jeg vet ikke i praksis hvor forskjellige vi er fra mange
andre bofellesskaper bygget etter 70 tallet, annet enn
fysisk. Der er vi jo svært forskjellige i og med at det er så
åpent og alle kan se hverandres boliger. Lystrup Sagverk er
et annet bofellesskap i en gammel fabrikkbygning med et
stort åpent rom i midten som bygningene går direkte ut til.
Jeg tror også at de andre med tiden vil få et velfungerende
intranett slik vi har.
J: Det jeg synes er interessant er at jeg tror vi rent verdimessig har startet et annet sted enn de på 70 tallet. Jeg
tror det før var flere kollektiver som var i klar opposisjon til
forbrukssamfunnet, mens vi tenker mer at det er hyggelig og praktisk. Det er nok noen av oss som har de gamle
verdiene, men jeg synes det er bedre å bo på en slik måte
at man kan velge til eller fra.
Er dere en ensartet gruppe eller er det et stort spenn?
C: Vi er en ganske homogen gruppe. Vi kan synes vi er forskjellige, men hvis man kikker på oss med litt avstand er vi
utrolig homogene. Politisk sett og verdimessig. Det startet
mye lengre ut, men på de tre årene fra vi startet har den
politiske tilhørigheten beveget seg fra Enhetslisten, som
tilsvarer Rødt i Norge til Det Radikale Venstre, tilsvarende
Venstre i Norge. Det har skjedd av uforklarlige grunner.
Har dere noen holdninger til kollektive boformer og bærekraft?
J: Da vi startet hadde vi mange ambisjoner også på den
delen, men av økonomiske årsaker ble det sløyfet. Vi gikk
igjennom en utrolig komplisert byggeprosess hvor alle som
skulle hjelpe oss med å bygge gikk konkurs og tok pengene
våre. Alt det grønne ble faktisk da valgt bort, men nå har
vi kommet dit at noen har begynt å snakke om at vi kan ha
solcellepanel hele veien rundt.
C: De fleste ønsker at vi skal ha en stor andel av økologisk
mat i fellesmåltidene, og man kaster også mindre mat når
man spiser sammen så ofte og det blir mer økonomisk på
den måten. Noen sier: ”skal vi ikke lage den kjøkkenhagen
så vi kan dyrke våres egne grønnsaker”, men den grønnsakshagen er vekk i løpet av et fellesmåltid.
L: I planleggingsfasen balanserte vi på en knivsegg når det
gjaldt tid. Det første halvåret brukte vi uante mengder med
tid, 20 timer i uken. Det var en veldig økonomisk sårbar
situasjon, og det var derfor vi valgte at det skulle være en
totalentreprise. Da var det vanskelig å få til det bæredyktige. Vi skulle skaffe 60 interesserte på en måned og skrive
under på pantebrev etter fem måneder. Det skulle være
noe førstegangskjøpere skulle ha råd til. Hvis det skulle
være bæredyktig hadde vi måttet regne med å bruke ti år
på det, som mange andre prosjekter. På den måten ble det
litt vanskelig med ideologiene. Det at man gjerne ville gjøre
det i en bestemt livsfase var nesten det vanskeligste. Vi var
fire personer først. Det kom flere etter hvert for å hjelpe til.

“Å ha et felles prosjekt
gjør at man ikke blir så
navlebeskuende. Det handler
ikke bare om vår lille familie,
her handler det om en
kjempestor familie.”
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Plass per person før og nå
Utviklingen de siste 30 år viser at vi bygger stadig mindre
boliger, spesielt i byene. På midten av 80 tallet var størrelsen på nye boliger i snitt nesten 190 m2 mot 123 m2
i 2004. Man skulle to at det betydde at man bodde stadig
trangere, men utviklingen viser det motsatte, vi har større
krav til standard, plass og privathet. Utbyggingen av boliger
under hele 1900 tallet har vært større sammenlignet med
befolkningsveksten. Vi har fått stadig flere rom per beboer,
og det er færre personer i hver husholdning og det er flere
boliger per person.
Arne Andersen, 100 års ensomhet? Norge og Sverige 19052005. Fra bolignød via «folkhem» til boligmarked, SSB magasinet 14. Mars 2005

Har noen av dere vokst opp i kollektiv?
L: Jeg bodde i kollektiv i noen få år. Og i studentkollektiv.
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PLANTEGNING AV LANGE ENG
IKKE I MÅLESTOKK
1 Private terrasser
2 Urtehage
3 Fellesterrasse, grus
4 Felles spisested, langbord
5 Utekjøkken med grill
6 Sandkasse
7 Lund av frukttrær
8 Gressplen
9 Felleshage
10 Hagesti. Betongstein i gress
11 Høyt gress
12 Møtested. Benker.
13 Bålplass med sittestubber
14 Sykkelbane
15 Lekeområde
16 Fellesterrasse
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INTERVJU / Lange Eng
M: Jeg har bodd i kollektiv, uten stor suksess. Foreldrene
mine bor i bofellesskap med bare tre familier, helt bestemt
uten noen stor suksess.
Likevel valgte du å flytte hit.
M: Jeg var bestemt på at jeg ville det, men jeg var også
bestemt på at jeg ikke ville bo i noe kollektiv. Jeg vil ha
mitt eget og jeg synes vi har funnet en perfekt balanse her.
Men jeg konstaterer at rent historisk ligger vi et annet sted
verdimessig enn man gjorde for 20 år siden.
Hvordan valgte dere tomten i Albertslund?
L: Det var helt tilfeldig. Vi kontaktet kommuner og eiendomsselskaper som eide landområder. Vi var på informasjonsmøte i Roskilde, som har mange bofellesskaper, og
så kom vi på en mailingliste. Så var det en arkitekt for JJW
arkitekter som hadde fått dette tilbudet gjennom jobben,
men de ville ikke bygge i Albertslund, de ville bo i Roskilde.
JJW var kun med til vårt aller første møte med entreprenøren. Vi ble da tilbudt å være med på prosessen med å
velge arkitekter noe vi gjerne ville. For det første for å få

“Jeg tror det er alfa og
omega at vi har planlagt
det selv, og vi tror også at
alle konkursene og andre
vanskeligheter har gjort at
gruppen er fasttømret... Tre
års teambuilding.”
noen som ikke på forhånd var knyttet til entreprenøren, og
i tillegg for å finne noen som forstod våre prioriteringer og
ved enkle grep kunne få en optimal planløsning med våre
begrensete midler. Da endte vi på Dorte Mandrup Arkitekter. Vi fikk kontakt og det gikk veldig fort. Vi lagde en
tidsplan som var superoptimistisk. Vi kjente noen som satt
på femte til tiende året hvor forhandlingene hadde stanset
opp, men så viste tidsplanen seg å holde helt presist, fordi
vi var veldig heldige.
J: For de fleste var det Albertslund man måtte venne seg
til. De fleste flyttet fra København og har vokst opp helt
andre steder. Tanken om å bo i bofellesskap var god og
prisen var god, og så var beliggenheten det man måtte arbeide litt med. Å finne ut hva det var for noe. Ingen kjente
til skoler og institusjoner i området for eksempel.
C: De to første gangene vi hørte om det avviste vi det
blankt på grunn av plasseringen. Det var uaktuelt å flytte.
Det er for det første en forstad, og så er det ikke inne i
København, som andre typiske forsteder.
M: Vestegnen som ligger her er noe helt annet enn for eksempel vestkanten i Oslo. Det er mye arbeidsløshet, dårlig
utdannelse etc.
J: Hele området er jo nytt, eller ca 50 år gammelt.
L: Det er et veldig sosialdemokratisk, og det er noen store
populære allmennyttige områder som er litt bofellesskapsaktige som preger byen. Det er ingen annen by i Danmark
som har like mye preg fra 70 tallet og som har ideologien i
behold fra den gang.
M: Men det overrasket positivt, det er godt å bo her.
C: Og vi blir integrert, litt langsomt må jeg si, vi er jo en
liten København-enklave som bor her. Men så går jo barna
i barnehage og langsomt blir man en del av lokalsamfunnet likevel.
Var samarbeidet med entreprenører og myndigheter vanskeligere enn vanlige byggeprosjekter, på grunn av at det
var et bofellesskap?
L: Kommunen her var helt ekstremt glade for at vi ville
komme. Entreprenøren sa det ville gå så glatt i kommunen
for de var så glad for oss. De husene som ble bygget rundt
om fikk bråk med kommunen fordi de var riktig kjedelige.
Men jeg tror de ble litt ergerlige når de så plantegningen
vår og at den var så lukket. Noen i byggegruppen sa at det
ikke var det de hadde tenkt ut ifra helhetsplanene.
C: Det er i hvert fall skapt et ekstremt aktivt uteareal.
Det er jo ikke noen av de andre semi-private utearealene
som er nær så levende og godt brukte som dette her. For
de flestes beste er det helt klart dette som er det beste i
forhold til tradisjonelle hus, forhage, sti og vei!
M: Samarbeidet med entreprenøren var vanskelig. De
hadde vanskelig for å forholde seg til at vi var en gruppe
amatører som skulle ta stilling og bli enig om ting. Det
gikk riktig til helvete. Han gikk konkurs og stjal alle pengene våre.
M: Du kan skrive at entreprenøren hadde vanskelig å forstå
vår kollektive prosess.
C: Arkitekten var nok også utfordret av å ha en byggherre
som bestod av hundre voksne mennesker
L: Det entreprenøren gjorde når vi startet var at han tenkte
seg litt om og sa: de første måneden ville han betale
en prosesskonsulent. Det var veldig smart. Når man er
fire stykker har man ikke råd til en konsulent eller få en
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arkitekt til å tegne et prosjekt til et par hundre tusen. Da
må man virkelig ha tro på det. Vi ante ikke om det ville bli
noe av. Det var veldig fint. Selv om det var noe friksjon der
så fikk det oss i gang med tanker og flere mennesker ble
med. Noen hadde for eksempel erfaringer fra Christiania.
Det betydde mye at vi startet opp på den måten. Det er
noen som ikke kan bli enige. Vi har jo en spesiell fasadekleding, men slike ting må man bare prioritere ned. Om det
skal være tre eller fargen rosa har ikke vesentlig betydning.
M: Vi har tatt noen virkelig harde beslutninger med store
økonomiske konsekvenser uten at det har eksplodert en
eneste gang. Det har vært vanskelig men det har fungert. For eksempel skal alle leiligheter bare ha ett toalett
inkludert. Om man skulle ha to måtte man betale 75 000
ekstra. Det ble vi enige om. Det var mens jeg var prosesskonsulent.
C: Og en flat kvadratmeterpris, det er vel ganske kontroversielt.
L: Det var vi nødt til å finne ut av i starten. Entreprenøren
sa vi kan bygge 128 m2 hver, og det vil koste det og det.
Når vi ville ha mindre leiligheter ble det fastpris. Noen
ganger sa entreprenøren ting han ikke burde blande seg i:
hva hvis det flytter en masse innvandrere inn og felleshuset blir fullt av barn? Og: Når dere skal flytte inn må dere
ha en eiendomsmegler for å sette prisen på boligene. Men
det kunne vi jo ikke rekruttere noen utifra, vi måtte jo vite
nå hvor mye det skulle koste. Hvordan vi skulle betale for
felleshuset kan man ikke riktig regne ut på forhånd. Er det
de som bruker det mest, de med flest barn eller hvem skal
betale mest?
M: Vi hadde en advokat på et tidpunkt som skulle hjelpe
oss med vedtekter. Det syntes han var helt galskap, og ren
kommunisme. Vi ville aldri få solgt en eneste leilighet hvis
vi skrev inn at når man skulle fordele fellesutgifter skulle
man noen ganger beregne i forhold til kvadratmeter, og
noen ganger etter hvor mange som bor i leiligheten. For
eksempel felleshusets utgifter går på antall mennesker.
Advokaten ville sterkt fraråde det.
J: For de som laget regnskap ble det ekstremt komplisert.
Det er mange som ikke har lest alt. Mange har kjøpt på
grunnlag av tanken om det kollektive og hvordan det skulle
bli.
L: Noen få som kom sent inn i prosjektet hadde egen
advokat til å se igjennom papirene. Men vi hadde det jo
selvfølgelig i orden.
Kom fordelingen mellom størrelsen på boliger av akkurat
hvem som var med i den første gruppen?
L: Vi var nødt til å ha folk til å skrive under. Rett før var det
mange som trakk seg. Vi sa de skulle sjekke med banken
sin om de hadde råd, men så var det noen som ventet til
siste øyeblikk, og de falt fra. Så det kom noen litt merkelige fordelinger, men jeg håper det holder i det lange løp. Vi
fikk byttet ut noen størrelser med de som stod på venteliste.
M: Det var meningen at flere skulle ha hele leilighetens
bredde som dobbelhøyde slik som vi har her, men dette er
faktisk den eneste. De andre har halvdelt og fikk derfor fler
kvadratmetre.
L: Vi hadde en modell som viste for mange kubikk per
kvadratmeter. Så vi flyttet leilighetene nærmere hverandre
for vi hadde et bestemt antall vi måtte bygge i forhold til
lokalplanen. De skrå takflatene lager et stort hulrom. Det
kan bli tenåringshule.
Tror dere det er viktig at det er planlagt selv, eller tror
dere en arkitekt eller entreprenør kunne ha gjort like stor
suksess?
C: Jeg tror det er alfa og omega at vi har planlagt det selv,
og vi tror også at alle konkursene og andre vanskeligheter
har gjort at gruppen er fasttømret.
J: Tre år med teambuilding.
Hvis dere kunne velge, hadde dere kopiert dette inne i
København?
C. Jaha!
L: Sto det i våres verdigrunnlag? At vi ville bo så tett som
mulig mot sentrum.
J: Vi har interessante diskusjoner i de felles matlagingsgruppene, og diskuterer hva vi vil gjøre om ti år. Og jeg tror
de fleste vil inn til København hvis de skal flytte, jeg tror
ikke det er noen som vil lengre ut på landet.
Fortell om hva dere har i felleshuset.
J: Stort industrikjøkken, en stor spisesal, gymnastikksal,
lekerom for barn, verksted, kino, kafé, treningsrom og
øvingslokale til musikk.
L: Vi vurderte felles vaskeri, men jeg tror det bare er noe
man har sett andre steder. Man hadde ikke giddet. Man
kan ta alt på en gang og vaske store dyner, men så bruker
man også en hel kveld. Det arbeidet vi med. Og så ville vi
gjerne hatt et stort, lekkert treverksted. Nå har vi bare et
lite.
C: Kinoen er velbesøkt med ordentlig kinoseter. Barna sitter og ser Disney mens de voksne drikker vin i kafeen.
Hvor ofte benytter dere fellesmiddagen?
C: Den eneste gangen vi ikke spiser der er hvis vi er ute.
Hvis vi er syk tar vi take-away. Vi spiser alltid der.
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L: Vi er nesten 200 som bor her men vi er omtrent 150
som spiser mat per dag.
J: Det er ikke nødvendigvis fordi de lager mat selv, men
fordi de ikke er hjemme. Det var en diskusjon om man
skulle ha forhåndspåmelding og så melde seg av. Det er
ganske høy standard på maten. Om det er billigere enn å
lage selv vet jeg ikke.
C: Det er jeg helt sikker på at det er. 32 kr for et måltid,
det kan ikke jeg klare på egen hånd. Og 15 kroner per
barn. Vi har en totalleverandør som leverer på døra.
J: For de fleste er det tid å spare på å ikke skulle kjøpe inn
hver dag.
C: Noen spiser nesten alltid inne i spisesalen, mens andre
tar nesten alltid take away. Man kan ta med gjester også
hvis man vil det.
L: Vi har noen aktiviteter hvor det har kommet folk utenfra
og, for eksempel baby-rytmikk.
Er dere det første bofellesskapet som har tatt i bruk teknologi på denne måten, for av og påmelding til middager og
annen kommunikasjon?
C: Det er vanskelig å forestille seg.
L: Men vi har nok det beste.
J: Det blir hele tiden utviklet. Det begynte med kommunikasjon om fellesmiddager, og nå er det brukt til økonomistyring med god oversikt. Man kan se alle som bor her
eller kommunisere internt. Det kommer kanskje 15-20
forespørsler hver dag. Har du et strykejern?
C: Vi har mange forskjellige grupper: ute-gruppen, innegruppen, barselgruppe, kulturministeriet, teknikkgruppen,
og interessegrupper; løpegruppe, bokgruppe.
J: Jeg er med i løpe- og fotballgruppen.
L: I planleggingsfasen laget vi en gruppe med masse eposter og et forum, så det var en kultur vi lagde allerede den
gang. Det tror jeg har betydning. De eldre bofellesskapene
har kanskje nettverk, men bruker det ikke så intensivt.
L: Vi har en barselgruppe hele året, for det er hele tiden
noen som skal ha unger.
M: Det slutter forhåpentlig snart.
C: Jeg tror vi har nådd 100 barn. 98 voksne og rundt hundre barn.

M: Vi er i kulturministeriet, lager fester og kulturelle aftener.
C: Det ene er festutvalget som lager den årlige store festen
i bakgården i April. Julebord og juleverksted. Og så er det
den kulturelle delen som arrangerer biografklubben eller
turer til teatret inne i byen.
Tror dere at dere vil flytte ut, og at nye generasjoner vil ta
over?
J: Det vil tiden vise, om det er plass til store barn her, og
hvis skolen fungerer fint. Jeg tror det skal mye til å flytte.
C: Man flytter ikke bare fra huset, men fra hele fellesskapet. Jeg vil bo tett på denne måten, også når jeg blir gammel, det er det ingen tvil om.
M: Vi har fått en god størrelse. Vi har hatt mange potensielle konflikter, men det har ikke rammet oss, men vi er så
mange at konfliktene mellom to stykker blir mer anonyme.
L: Vi tenkte en stund at vi måtte ha to felleshus, men når
vi satt med økonomien fant vi ut at det bare var tull å lage
to industrikjøkken. En venn sa at det aldri ville gå og at vi
ville bli fremmedgjorte. Men det var tilfeldighetene som
avgjorde.
J: Det var noen store diskusjoner i starten og det ble lange
kvelder.
Er kvadratmeterprisen høy eller lav i forhold til andre
steder?
M: København har en dyrere kvadratmeterpris, men den er
likevel høy her.
J: Felleshuset gjør det dyrere. Jeg tror ikke det er så mange
økonomiske fordeler med det. Det er en ganske ensartet
gruppe, for de med lave inntekter eller arbeidsløse kan
ikke komme seg her.
C: Jeg blir jevnlig spurt av folk som er interessert.
J: Jeg tror det er stor forskjell på å være interessert og å
faktisk kjøpe her. Vi er jo ganske etablert og jeg håper det
er en lett gruppe å komme inn i, men jeg kan forstå hvis
noen har betenkeligheter.
M: Jeg pleier å si når vi har gjester, skal vi ikke gå opp i
bollerommet? Men det har vi altså ikke.
J: Er det ikke det vi kaller grovverkstedet?

Dorte Mandrup
Er bofellesskap en vanlig boform i Danmark?
Det ble bygget en del bofellesskaper i Danmark på
70-tallet, og en del gamle villaer ble benyttet til dette. Det
er også ganske vanlig at man deler en leilighet når man er
ung eller studerer.
Har man i det siste sett en oppblomstring av nybygg med
en større andel av fellesfunksjoner?
Nei, egentlig ikke, men det er vanlig at det bygges et felles
hus i nye boligprosjekter.
Kan dere se for dere denne boformen for en større del av
befolkningen?
Ja, helt klart.
Hvilke grupper tror dere kunne vært spesielt aktuelle?
Det er ikke noen spesielle grupper. Det er veldig
praktisk å bo i kollektiv når man har småbarn, med
fellesmiddager og annet. Da blir det mer tid til annet
enn innkjøp og matlaging, samtidig som det er fint å ha

“...man kan bli veldig isolert
i kjernefamilien og de daglige
nødvendigheter”
et sosialt fellesskap tilgjengelig når man har barn, ellers
kan man bli veldig isolert i kjernefamilien og de daglige
nødvendigheter. I de siste årene har jeg møtt mange med
tenåringsbarn eller voksne barn som synes det er kjedelig
å bo alene eller sammen med partneren. Man vil gjerne
bo i et eller annet form for fellesskap, bo vegg i vegg med
vennene sine.
Hvordan har det tette samarbeidet med de fremtidige
brukerne av Lange Eng vært, har det komplisert prosessen
eller har det kun hatt fordeler?
De har vært en utrolig dyktig og profesjonell brukergruppe,
som har vært flinke til å involvere seg og ta beslutninger.
Rollefordelingen var klar, og selv om det var 56 familier, så
overlot man beslutningene til de som var mest kompetent
til å ta dem.
Har det vært noen spesielle utfordringer eller
vanskeligheter med å få til dette prosjektet kontra vanlige
boligprosjekter?
Nei
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“Det er fantastisk å arbeide
med en brukergruppe som
har en klar holdning til
hvordan man vil bo istedet
for eiendomsutviklere som
er styrt av å nå et bredt
marked og som avviser
ukonvensjonelle løsninger.”

Hvordan skiller det seg ut fra prosjekter hvor man kun
jobber med eiendomsutviklere?
Det er fantastisk å arbeide med en brukergruppe som
har en klar holdning til hvordan man vil bo istedet for
eiendomsutviklere som er styrt av å nå et bredt marked og
som avviser ukonvensjonelle løsninger.
Hva tror du om potensialet til denne typen prosjekter?
Som sagt er det mange som gjerne vil bo med en større
grad av fellesskap, men de vil nok helst velge hvem de skal
bo med.
Hvordan underbygger arkitekturen bofellesskapet?
Hele bebyggelsen henvender seg inn mot den indre hagen
og alle har direkte adgang, de som bor i andre etasje har
en trapp ned. Felleshuset er stort og mye av fritiden kan
foregå her. Her spiser man sammen, eller henter take-away
i felleskjøkkenet. Kjøkkenet i boligene er derfor veldig lite.
Hvilke vurderinger er gjort i forhold til privathet/fellesskap?
Alle har jo sin egen bolig, så man kan lukke døren til
fellesskapet. Men også i boligen er fellesrommet prioritert
høyest. Det er dobbel høyde de fleste steder, mens
soverommene er små.
Hva ville dere gjort annerledes hvis dere hadde frie tøyler
og ubegrensede resurser?
Det finnes ikke i arkitekturens virkelighet.
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