
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM 
- for netværksdag onsdag den 12. oktober 2022  

 

9.00 Ankomst og indskrivning  

9.30 Velkomst v. Sigmund Lubanski, direktør Bolig- og Planstyrelsen 

9.45 Hvad er styrken ved de fællesskabsorienterede boformer? v. Jesper Ole Jensen og Mette Mechlen-

borg, BUILD 

10.05 Hvordan arbejdes med fællesskabsorienterede boformer som et udviklingsværktøj? Sven 

Koefoed-Hansen, Kommunalteknisk Chefforening (KTC) og teknisk direktør i Næstved Kommune. 

10. 20 Pause  

10.30-11.30 Workshops - inspiration og erfaringsudveksling 

Hver workshop indledes med et kort oplæg efterfulgt af fælles debat og erfaringsudveksling.  

 Workshop 1 – Udvikling af fællesskabsorienterede boformer i den almene sektor.  
o Oplæg ved Rolf Andersson, Udviklingsdirektør, KAB: Tendenser i udviklingen af fællesskabsorienterede 

boformer i den almene sektor og hvordan det kan fremmes?  

o Fælles drøftelse: Hvad er behovet og mulighederne for flere almene bofællesskaber? Hvordan arbejder de 

almene boligorganisationer med etablering af almene bofællesskaber – hvilke muligheder og barrierer er 

der? 

 

 Workshop 2 – Kommunens strategiske arbejde med at fremme fællesskabsorienterede boformer. 

o Oplæg ved Brian Hansen Westerheim Byudviklingschef og Thomas Reinwald Sørensen Projektchef i 

Frederiksberg Kommune: Hvad kan bygge- og bofælleskaber bidrage til lokalt og hvordan kan man som 

kommune arbejde strategisk med at fremme fællesskabsorienterede boformer? 

o Fælles drøftelse: Hvordan bruger man fælleskabsorienterede boformer som et strategisk indsatsområde i 

kommunen? Hvordan etablerer man byggefællesskaber og flere almene bofællesskaber? Hvilke mulighe-

der og barrierer opleves? 

 

 Workshop 3 – Borgerperspektivet, fra drøm om et bygge- og bofællesskab til virkelighed og indflytning.  

o Oplæg fra Jens Bruun Larsen, medstifter af det bæredygtige bofællesskab Kløverbakken i Odder: Erfa-

ringer fra Kløverbakken – hvordan kommer man fra ide/drøm til virkelighed og indflytning? 

o Fælles drøftelse: Hvordan kan man etablere bygge- og bofællesskaber og hvilke barrierer opleves?  

 

 Workshop 4 – Private rådgivere og developeres bidrag til udviklingen af fælleskabsorienterede boformer. 

o Oplæg ved Lars Lundby, kreativ direktør og partner, Almenr: Hvordan kan private rådgivere og develo-

pere bidrage til udviklingen af de fælleskabsorienterede boformer? 

o Fælles drøftelse: Hvilke erfaringer er der samt hvilken viden og kompetence efterspørges? Er der behov 

for en efteruddannelse? 

11.30-11.40 Pause  

11.40-12.15 Fælles debat og opsamling på workshops 

12.15 Frokost og networking  

13.15 3 perspektiver om indsatser for at fremme fælleskabsorienterede boformer  

 Vejle Kommune v. Mette Holm Pedersen, Byplanlægger, arkitekt MAA: Etablering af Tiny Houses som led i ud-

viklingen af den nye bæredygtig bydel Ny Rosborg.  

 Fonden for Billige Boliger v. Line Røtting, direktør: Støtte til byggefællesskaber og erfaringer fra etableringen af 

byggefællesskabet Køge Kyst. 

 Pension Danmark v. Virkechef Per Schulze: Erfaringer med +50 boligfællesskaber og udrulning af bofælles-

skabskonceptet Virke. 

14.45 Opsamling 

15.00 Farvel og tak 

 

 

 

 


