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På Dortheavej i Københavns Nordvest-kvarter er der dukket en almen 
boligbebyggelse op, der er noget helt for sig selv – den ligner hverken andre 
almene boligbebyggelser eller nogle af de boliger, der ligger omkring. Byens 
Netværk var taget af sted for at se nærmere på det bemærkelsesværdige byggeri.

Det er det almene boligselskab Bo-Vita – tidligere Lejerbo København– der står bag 
opførelsen af byggeriet. Jan Hyttel, formand i Bo-Vita, fortalte, at de forud for 
byggeriet havde en ambition om at forandre almene boligers image – normalt 
tænker man, at almene boligbyggerier er kedelige og triste, men Bo-Vita ville gerne 
opføre et attraktivt og opsigtsvækkende byggeri.

Til at hjælpe sig med det havde Bo-Vita allieret sig med BIG, der, som Per Bo 
Madsen, projektleder ved Big, formulerede det, ”jo heller ikke er kendt for at lave 
stangvarer”. Samarbejdet bar frugt, for det prisbelønnede boligbyggeri fremstår 
både opsigtvækkende og attraktivt. Jan Hyttel fra Bo-Vita kunne fortælle, at de 
havde oplevet ualmindelige lange køer til opskrivning til boligerne, og 
engagementet i beboerforeningen har siden indflytningen været enormt.

Per Hyttel kunne dog også fortælle, at det har krævet vedholdenhed at kunne indfri 
de høje ambitioner med de mange regulativer, der findes inden for alment 
boligbyggeri.



Henriette fra Byens Netværk og Jan Hyttel fra Bo-Vita bød 
velkommen i porten ind til byggeriet, der også fungerer som 
gennemkørende cykelsti.



Også indvendigt er boligerne noget helt for sig selv med lejligheder, der 
strækker sig over to plan, niveauspring, tydelige installationer og højt til loftet.





Per Bo Madsen, projektleder ved BIG, fortalte om udformningen af projektet og om 
den træbeklædte facade, der vakte særlig interesse blandt dagens netværksfolk.  



Kristian Skovbakke Villadsen, parter i Gehl, fortalte om arbejdet 
med at udarbejde en strategi for boligforeningens fremtidige 
udvikling. var også med til dagens arrangement. 





Vi sluttede dagen af med iskaffe til at blive kølet af på den varme dag.





Tak for i dag


