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På Frederiksberg kan studerende og flygtninge bo sammen i billige 
deleboliger, hvor formålet er, at man ikke bare deler de fysiske arealer, men 
også hverdagsaktiviteter for at styrke integration og fællesskab.  

Vi tog ud og så den nyetablerede Venligbolig Plus afdeling på Roskildevej 54 
kort før de første beboere flyttede ind den 1. december og hørte nærmere 
om tankerne bag den nye boligform, som er født som en aktivistisk idé til at 
invitere borgere på kanten af samfundet indenfor i fællesskabet. Bag 
Venligbolig konceptet står Søren Rasmussen fra ONV Arkitekter og Johan 
Galster fra WeDoDemocracy, mens et større partnerskab står bag de 
etablerede Venligbolig Plus deleboliger på Frederiksberg.

Venligbolig Plus består af kuber på 33 kvm, der er indrettet som delebolig 
for to personer – to studerende eller to flygtninge – som bliver koblet 
sammen i en mentor- og buddyordning med det formål at understøtte 
venskab, uddannelse og integration.

Hver bolig i Venligbolig Plus består af to værelser, et fælles opholdskøkken, 
et badeværelse og egen altan. Hertil adgang til fælles tagterrasse og et 
fællesrum med stort køkken samt vaskeri i stueetagen. Venligbolig Plus er 
designet til at blive flyttet, genplaceret og sammensat til nye boligløsninger 
– fra det lille anneks til en fireetagers boligblok.





Søren Rasmussen, indehaver af ONV Arkitekter er arkitekten bag Venligbolig 
Plus og fortalte os nærmere om både designet og konceptet.



Hver boligenhed er en kube med et bruttoareal på 50 m2. I Venligbolig Plus afdelingen på Roskildevej er de stablet i 
4 etager. I stueplan er der fælleskøkken/opholdsrum, mens der også er fælles terrasser til hver bolig samt på taget.   



Hver etage består af 3 kuber/deleboliger til hver 2 personer –
enten 2 studerende eller 2 flygtninge. Boligerne er bevidst
udformet så man passérer og kommer hinanden ved i hverdagen.



I hver boligenhed er der to værelser og i midten et fælles bad/toilet og 
tekøkken/opholdsrum. Værelserne er ikke store, men til gengæld 
pladsoptimeret med en indbygget sove-/skabsenhed. 



Glas i dørene skal sikre at man ser og kommer 
hinanden ved i hverdagen. Ligeledes er de 
store åbne trapperum et godt sted at mødes.



Tak for i dag.


