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BYUDVIKLING: Hel-
singes nye boligom-
råde får nu også et 
bæredygtigt bofæl-
lesskab i form af 
35-45 rækkehuse.

Af Claus Johansen

HELSINGE: Nu begynder ud-
viklingen af det store bolig-
område Troldebakkerne i 
udkanten af Helsinge for al-
vor at tage fart. 

Det seneste skud på stam-
men er, at området også får 
et bæredygtigt bofællesskab 
– og måske endda flere. Ud-
viklingsselskabet Bærebo 
med rod i økosamfundsbe-
vægelsen har købt et bygge-
felt i Troldebakkerne og vil 
opføre et eller flere bofælles-
skaber på grunden.

I første omgang bliver der 
tale om 35-45 boliger og et 
fælleshus på omkring 300 
kvadratmeter. Bærebos 
grundlæggende filosofi er, 
at de kommende beboere bli-
ver inddraget i arbejdet om-
kring designet og de øvrige 
rammer for fællesskabet.

- Vi bygger ikke bare en 
række huse, der så bliver 
solgt. I Bærebo arbejder vi 
sammen med de kommende 
beboere, der selv skal sætte 
deres fodaftryk på bofæl-

lesskabets design – selv om 
rammen er sat på forhånd, 
siger Camilla Nielsen-Eng-
lyst, der er ’fællesskaber’ 
i Bærebo. Hun bor selv i 
bofællesskab og er aktiv i 
Landsforeningen for Øko-
samfund og i foreningen Bo-
fællesskab.dk.

Flere aldersgrupper
Bærebo satser på at tiltræk-
ke flere aldersgrupper, både 
seniorer, børnefamilier, 
unge, par og enlige.

- Vi er sat i verden for at 
hjælpe bofællesskaber på 
vej. Vi lægger os mellem 
selvgroede grupper, som 
klarer alt selv, og så i den 
anden ende professionelle 
developere, der bygger nøg-
lefærdige bygninger – og 
efterfølgende håber, at der 
kommer et bofællesskab 
ud af det. Vi har ressourcer 
til at købe noget jord, og så 
inddrager vi folk, så de kan 
få stor indflydelse på fælles-
skabet og boligerne, siger 
direktør Morten Pedersen, 
Bærebo.

Han kalder rammerne i 
Troldebakkerne visionære:

- Det er en spændende og 

visionær rammelokalplan, 
der er lavet for Troldebak-
kerne, så vi har ventet på et 
udbud. Man lægger op til at 
bygge i randen af byggefel-
terne med et stort åbent are-
al i midten, så der bliver et 
fælles uderum. Der kommer 
også store grønne områder 
imellem felterne, som kan 
inddrages til aktiviteter, si-
ger Morten Pedersen.

Fælles grøntsagsdyrkning 
er en del af konceptet:

- Det vil være muligt at 
sikre et stykke landbrugs-
areal til de beboere, der vil 
have deres egne køkken-
haver – eller kaste sig over 
grøntsagsdyrkning. I første 
omgang har vi lejet et stykke 
jord hos naboen Selma (på 
Højbogård, red.), som vi har 
et godt samarbejde med, si-
ger Morten Pedersen.

Lejeboliger
Det første bofællesskab 
bliver lejeboliger. Der er 
tale om bæredygtigt ræk-
kehus-byggeri i træ og med 
mulighed for græs på taget. 
Boligerne bliver mellem 25 
og 150 kvadratmeter store – 
i spring af 25 kvadratmeter. 
Den månedlige husleje bli-
ver formentlig mellem 4.500 
og 13.000 kroner: 

- Vi fornemmer, at der er 
stor efterspørgsel efter le-
jeboliger. Men vi påtænker 
også at etablere et andelsbo-
fællesskab, hvor der i prin-
cippet kan blive fuld valgfri-
hed på indretningen, siger 
direktøren.

I det første fællesskab bli-
ver der 3.000 kvadratmeter 
bolig i alt. Dertil kommer 
et fælleshus på cirka 300 
kvadratmeter. Beboerne får 
indflydelse på, hvilke akti-
viteter der skal være i fæl-
leshuset. Udgangspunktet 
er, at der bliver en spisesal/
opholdsrum/aktivitetsrum 
og et køkken, så der er mu-
lighed for fællesspisning.  
Dertil kommer muligvis 
mødelokale, gæsteværelse, 
værksted og kontor til hjem-
mearbejdspladser. 

- Vi kommer med et oplæg, 
men så er det de kommende 
beboere, som sætter finger-
aftryk på, hvordan det skal 
indrettes, siger Morten Pe-
dersen.

Han forventer, at bygge-
riet kan gå i gang hen over 
vinteren, når lokalplanen 
er vedtaget, og der er fundet 
beboere. Derefter kan bebo-
erne flytte ind i andet halvår 
af 2022.

Læs mere på baerebo.dk.  
Der er informationsmøder 
mandag den 21. juni.

Bæredygtigt bofællesskab 
på vej i Troldebakkerne

Beboerne i det kommende 
bofællesskab bliver inddraget 
i beslutninger om design og 
indretning af boligerne og fæl-
leshuset. 

Sidst på året går byggeriet af det 
bæredygtige bofællesskab Bære-

bo i gang i Troldebakkerne. 


