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46 % af alle 

drømmer om 

at bo mere 

socialt – 17 % 

vil gerne nu



Odense Aalborg

Ørestad

Nærheden

Køge Kyst

Sydhavnen

Aarhus

Trekroner

Nordhavn Vejle

Men 

“markedet” vil 

og kan noget 

ganske andet…



Ishøj

Valby

Vejle

Sabro Glostrup

Randers Aarhus

Slagelse

Tårnby

Og uden lokal 

forankring 

bliver det hele 

ens



Anonymt 
developermarked 

Individualiseret 
boligmarked

FÆLLESSKAB

Den lokale  
banks død

Kommunale  
udbuds-politikker



DERFOR  
BOFÆLLESSKABER! 

DERFOR 
BYGGEFÆLLESSKABER! 



Hvorfor er det  
så svært for 
borgere at 

bygge?



Hvordan vi mødes  
og skaber sammen…

GENTÆNK



GENTÆNK

Hvordan vi finansierer og 
bygger sammen…



Musikdeling, delebiler, sociale 

medier, crowdfunding, wiki, 

husbytte-services, 

indkøbsforeninger, andels-gårde... 

SOCIAL DISRUPTION

Ejendomsmarkedet 
står for tur!



BYG SAMMEN.  
LEV SAMMEN.



Almenr er en proptech-
platform for 
borgerdreven 
ejendomsudvikling, der 
gør byggefællesskaber 
mulige 

+16K medlemmer



Fællesskaber kræver 

medskabere og 
medejere

ILDSJÆLE 

LOKALE  
(CIRKULÆRE)  
RESSOURCER 

STEDETS 
ÅND 

DEMOKRATISK  
INDLYDELSE 

(MED)EJERSKAB

SAMSKABELSE 

Almenr-manifestet 
6 principper for den bæredygtige landsby 



CO-LIVECO-DREAM CO-DESIGN CO-BUILD

Fællesskaber kræver 

medskabere og 
medejere



ALMENR LØSNING

Dating-
platform  
for borgere med 

fællesskabsdrømme…

.



- baseret på andels- og byggeforeninger, 

hvor borgeren er medejer

Kooperativ finansering

ALMENR LØSNING



- alle er med i hele processen og har 

hånden på kogepladen = risikominimering.

Partnering

ALMENR LØSNING



- baseret på spil, organisationspsykologi og 

teambuilding 

Medskabelse

ALMENR LØSNING



Svært

20

Let

Individualiseret forbruger 

Selvgroede  

bofællesskaber

Developer-drevne

Fællesskab / høj social kapital

Byggefælleskaber med 

professionel ledelse



Lavringe Å

27 families, all dedicated to outdoor 

life, sports and play, are moving into 

the Almenr co-housing Krake in 2019 

in an old school in Lejre, 30 min 

outside Copenhagen. With private 

apartments of ca 100 m2, the families 

are sharing communal kitchen, 

workshops, playgrounds and gardens 

– as well as running car-sharing and 

cooperative shopping schemes.

KRAKE 

ALMENR PROJECT   UNDER DEVELOPMENT

Landsbyen 2.0

Okt 2022 er 4 byggefællesskaber på 
Almenr-platformen bygget eller i jorden 
– og flere på vej



Byggefællesskabet 
Fridlev 
- 42 familier i bæredygtigt, spoktakulært byggeri 





Fritidslandsbyen 
Gammalstorp 
- 100% community-finansieret 



Byggefællesskabet 
Krake 
- 27 familier i ombygget gammel skole i Lejre 



Byggefællesskabet 
Sjællandsk Muld 
- 35 familier med landbrug, dyr og energi-selvforsyning 



Leje-
bofællesskaberne i  
Stejlepladskvarteret 
- for PFA/By&Havn  



CO-LIVECO-DREAM CO-DESIGN CO-BUILD

Invitation til udviklere, investorer, 

grundejere, kommuner, som vil være 

byggepartnere 

medudviklere 


