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Bærebo har med rødder i  
økosamfundsbevægelsen udviklet et koncept 

for et moderne bæredygtigt bofællesskab. 

Bærebo bygger videre fra rødderne, men tilfører en professionel, praktisk 
måde at indtænke ressourcer, økonomi, lokalmiljø og fællesskab på. 

Vi skaber bæredygtige bofællesskaber i tæt dialog med interesserede 
kommuner, samarbejdspartnere og de kommende beboere.

Andelsboligforeningen som ejerform  virker  i Bærebos optik befordrende 
for skabelsen af fællesskab. Mange foretrækker dog lejeboliger, hvorfor vi 
samarbejder med eksterne investorer om at kunne imødekomme dette. 
Det kan medføre en ønsket diversitet til vores projekter. Ejerboliger - og 
hvis muligt almene boliger - kan også forekomme. 

Fællesskabet - kernen i Bærebo
Danmark er det land i verden, der har det højeste antal af bofællesskaber 
og økosamfund i forhold til sit indbyggertal. Vi er kendte for det, i verden. 

I disse år bliver den flotte rekord endnu mere markant, idet der foregår en 
kraftig opblomstring af nye bofællesskaber. Det skyldes bl.a. det faktum, 
at mennesker, som indgår aktivt i fællesskaber, generelt er mere sunde, 
tilfredse og glade for deres liv. Et nyt syn på hjemmearebjde efter en tid 
præget af corona styrker mobiliteten fra byerne til landområderne, hvor  
man kan opdyrke fællesskaber med andre ligesindede. 

Vi sætter barren højt, 
både når det handler om 

opbygning af sunde
fællesskaber og om graden 

af bæredygtighed i vores 
projekter
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En sikker forretningsmodel
 
Bærebo har den fornødne finansielle kapacitet til at indkøbe 
ønskede arealer kontant. Beboerne eller eksterne samar-
bejdspartnere betaler først det øjeblik, hvor byggeriet står 
nøglefærdigt og overtages. 

Bærebo påtager sig dermed ansvaret for de forskellige 
udfordringer og risici, der måtte opstå i processen. Det giver 
tryghed, for både beboere og samarbejdspartnere. 

Professionalisme og inddragelse
• Sikkerhed for, at byggeriet kan opføres
(økonomisk kapacitet); 

• Byggerier, der opføres både bæredygtigt, fornuftigt og  
til tiden med mulighed for DGNB og/eller svanemærkning
 (developer kapacitet).

• Inddragelsesproces med kommende beboere, der foregår 
med en tilstrækkelig grad af medbestemmelse
(social/helhedsorienteret kapacitet).  

KOMPARATIVE FORDELE
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Nabolag Det fælles fælles Medbestemmelse Entreprenørskab Fælles forsyning

DE FEM BYGGESTEN

Et Bærebo projekt 
består af en  række 

mindre bofællesskaber.  
Hvert nabolag er  ca. 
3.000 m2 + fælleshus. 
Man knytter sig til en 

gruppe af ligesindede.

En række faciliteter 
udgør det fælles fælles 
for flere nabolag, hvor 

dette er muligt - fra 
gode værksteder til 

grønne områder. 
Styrker engagement.

Alt er ikke planlagt. 
Bærebo opretter laug, 

der organiseres omkring  
beboernes interesser. 
Man er med der, hvor 

man har noget på hjerte. 
Indflydelse er lige for. 

Faciliteter, fællesskaber 
og muligheder for bl.a. 

værksteder giver ideélle 
vilkår for iværksættere 
og (grønt) erhvervsliv.   

Sociale tilbud er ofte set 
i bofællesskaber. 

Der er ikke nogen tvivl. 
Forsyningen skal være 
grøn - om det er energi 

eller fødevarer.  
Det er en komponent i 
et Bærebo-projekt, alt 

efter lokale forhold.

De fem byggesten udgør Bærebo’s koncept, vores DNA. Deres praktiske udformning varierer i forskellige projekter, men de udgør fundamentet i vores koncept. 
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VORES MÅL
Bærebo er ligesom andre aktører, kommuner og borgere nødt til 
at løfte, hvor vi kan. Bæredygtige indsatser opnår gode  resultater, 
når de skabes i fællesskaber. Det er bl.a. påvist gennem COMPASS 
projektet ledt af KU (Velux Fonden). Derfor er Bærebo sammen 
med KU blandt partnerne i et nyt projekt (SAMSKAB), der har sat 
sig for at ville undersøge, hvordan bæredygtige bofællesskaber 
bedst inspirerer omkringliggende samfund og borgere til at skabe 
og deltage i bæredygtige handlefællesskaber. 

Dagligdagens mikrohandlinger - vores mål
FN’s verdensmål skal være vores mål. Vi har alle et ansvar. 
Derfor har Bærebo meldt sig til kampagnen VORES MÅl og orien-
terer os i forhold til verdensmålene, hvor vi kan. Det ligger implic-
it i vores byggesten, at fokus på fælles løsninger og bæredygtig 
(vedvarende) energi er en del af pakken.  

Dagligdagen i et Bærebo bofællesskab opfordrer ligeledes til 
deleøkonomiske løsninger som f.eks. delebilsordninger, fælles 
vaskemaskiner, byttebiks og den daglige fællesspisning. Det gør 
det nemmere at leve ansvarligt, når man gør det sammen med 
andre og i de rette rammer.  Det handler om at give alle mulighed 
for at træffe valg og gennem borgerdrevne fællesskaber at gøre 
en forskel, for både miljø og mennesker. 

Fra have til mave og fra affald til ressource
Bærebo vil gerne skabe mulighed for dyrkningsfællesskaber, 
Fokus på biodiversitet, permakultur og regenerative processer 
skal inspirere til  fælles ansvar og handling. Hvilket kan ses i de 
daglige mikrohandlinger. Vi engagerer os derfor gerne i projek-
ter med en tilhørende gård eller et nærliggende nabofællesskab, 
hvor der kan være faciliteter til rådighed for mindre husdyrhold 
samt grøntsagsdyrkning, men også for beboernes egne projekter 
som f.eks. reparationsværksteder. 
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Et bæredygtigt bofællesskab med Bærebo er mere 
end bare en bolig; det er en ramme om en ny livsstil.

De fem byggesten skaber et fundament, hvor kommende beboere 
har en høj grad af medbestemmelse på både etableringsprocessen 
og særligt den efterfølgende dagligdag.

Bofællesskaberne etableres helst i nær tilknytning til eksisterende 
bebyggelser og i cykelafstand til offentlig transport. Dette for aktivt at 
fremme den kollektive trafik og mindske omfanget af privatbilisme.  

Bærebo tiltrækker beboere fra den brede palette, dvs, både seniorer 
og børnefamilier, unge, par og enlige. Vi prioriterer et bredt udbud 
af boliger, hvor deleboliger og mulighed for generationsfælless-
kaber er særligt oplagte. Det kræver helt sikekrt en indre omstilling 
at vænne sig til mindre individuel plads og mere fælles plads.  Vi vil 
med vores boligudbud gerne skubbe til den omstilling. 

Hvert bofællesskab har et tilhørende fælleshus, som kan huse f.eks. 
fællesspisninger, møder, faciliteter, fester og gæster. Derudover kan 
der i nabolagets midte etableres yderligere faciliteter, som nabo-
lagets beboere samles omkring.I Bærebo konverteres private m2 til 
fælles m2 for at sikre en optimal udnyttelse, skabe en sund økonomi 
og for at kunne bygge og leve mere bæredygtigt. 

Det er en holdningsændring, hvor det byggede miljø skal støtte op 
omkring og motivere beboernes lyst til fællesskab.

PRINCIPPER

Et typisk Bærebo-bofællesskab i form af et nabolag med 
randbebyggelse og et centralt placeret fælleshus.
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Bæredygtighed på “formel” - DGNB

I Bærebo bygger vi bæredygtigt. Der bygges modulært og som 
rækkehuse, fortrinsvist i træ. 

Vi stiler efter, at byggeriet skal kunne blive vurderet i allerhøjeste 
klasse indenfor DGNB certificeringssystemet. Dette har til formål 
at sikre, at bæredygtighedsstrategier og -løsninger foretages på 
et velovervejet, kvalificeret grundlag. Desuden er Bærebo også 
engageret i den frivillige bæredygtighedscertificering. 

Bærebo’s rådgiver råder over en uddannet DGNB konsulent.

DGNB
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Et nabolag er opbygget som en rund- eller hesteskoformet 
samling af boliger, der vender ind mod en fælles midte. 

Ét nabolag kan vælge at etablere en fårefold i sin midte, hvor 
et andet nabolag vil dyrke sine grøntsager netop der, hvor folk 
kan følge med. Hvert nabolag har mulighed for at udfolde sit 
eget særpræg - udover faste komponenter som fælleshuset, 
LAR-systemet, parkering og affaldshåndteringen.

Hvert nabolag beslutter desuden sin ejerform som enten ejer, 
lejer eller andelsboligforening. På tværs skaber det diversitet. 

Illustrationen viser en række nabolag, som tilsammen danner 
en mindre bydel. Hvert nabolag har fortsat sit eget fælleshus, 
mens der centralt i bydelen findes yderligere fælles faciliteter. 

Den slags større projekter vil have mulighed for en række 
stordriftsfordele, der åbner gode muligheder for f.eks. fælles 
værksteder, kontorfællesskaber mm. 

Hvor Bærebo ikke selv etablerer flere nabolag, sætter vi en 
ære i et godt og tæt samarbejde med naboer, foreninger og 
andre boligprojekter i området. 

NABOLAG I EN BYDEL

FÆLLES
FÆLLESHUS

NABOLAG

NABOLAG

NABOLAG

NABOLAG

NABOLAG
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HOLDET BAG BÆREBO

VIRKSOMHEDSFORM

Bærebo A/S er et udviklingsselskab ejet ligeligt af Ross 
Jackson og Morten Pedersen. Deres samlede finansielle 
styrke gør det muligt for Bærebo at have flere projekter i 
gang samtidig  Uddybende præsentationer af vores kon-
cept, inddragelsesproces og arkitektur kan fremsendes. 

Udvalgte samarbejdspartnere
Bygherrerådgiver og DGNB konsulent: 
Lindholm Rådgivning

Projektering af bebyggelser:  
F.eks. ONV Arkitekter, HOUSE arkitekter, 
Ingeniør’ne
 
Finansiering: 
SparNord Bank og Merkur Bank

Spildevandsløsning/LAR: 
Kilian Water

Entreprenør: 
Scandibyg (modulbyggeri)

Ross Jackson, initiativtager

Ross har i mange år været en innovativ leder både 
i forretningsverdenen og som inspirator for den 
globale, bæredygtige omstilling. Han støtter bl.a. 
Global Ecovillage Network. Ross bringer erfaring, 
netværk og et væld af gode projekter ind i Bærebo.

Morten Pedersen, direktør 

Morten er direktør i Bærebo og daglig leder. 
Han står for bl.a ledelse, økonomi, myndigheds-
samabejde og koncept/udviklingsprocesser.
Morten har en solid baggrund som bankmand og 
mangeårig ejendomsudvikler.  
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      Kontaktinformation: 

      Morten Pedersen 
      Direktør i Bærebo 
      Mobil: +45 5129 7985 
     Email: mp@baerebo.dk  
 
      Jesper Krarup  
 Udviklingschef i Bærebo  
 Mobil: +45 4032 8488
 Email: jk@baerebo.dk 

 Camilla Nielsen-Englyst  
      Fællesskaber i Bærebo
      Mobil: +45 2972 3145 
      Email: camilla@baerebo.dk

      www.bærebo.dk 

I Bærebo mener vi, at en bosætning bestående af op til flere 
bofællesskaber efter vores koncept vil udgøre et attraktivt 
supplement til eksisterende byudviklingsplaner i de fleste 
kommuner. Bofællesskaber er populære, hele vejen rundt. 

Afslutningsvis skal det siges, at Bærebo ikke har til hensigt 
at udkonkurrere eksisterende borgerinitiativer, der ønsker at 
skabe bofællesskaber. Hvis sådanne lokalgrupper findes, kan 
vi tilbyde et godt og professionelt samarbejde, der kan være 
med til at få den slags projekter realiserede. 
 
Et bofællesskab i Bærebo vil altid have en gruppe ‘pionerer,’ 
tilknyttet, der er med til at definere det enkelte bofællesskab. 
Det er nemmere at tiltrække andre, når graden af fællesskab 
er nærmere defineret og rammen sat. 

Hele Bærebo teamet ser frem til den videre proces.  

Vi håber, at præsentationen har vakt 
jeres interesse, så vi sammen kan 
skabe bæredygtige bofællesskaber.

VEJEN FREM


