
 

Byens Saloner: Nye boformer -og fællesskaber  

Onsdag den 25. november 2020 kl. 08:30 – 12:30 i København 

 

Nye fælles boformer - kan vi gøre det bedre? 

Byens Saloner går bag om facaden på tidens populære boform: Bofællesskabet. Sammen med en 

række centrale aktører inden for byggeri, jura, politik og finans dykker vi ned i den kollektive boforms 

potentialer og udfordringer. Hvordan ser markedet ud, og hvilke muligheder er der for at nye 

finansieringsmodeller og lovgivning kan støtte op om den stigende efterspørgsel? 

På arrangementet skal vi høre om forskellige nye bud på kollektive boformer - seniorfællesskaber, 

økofællesskaber, blandede generationsfællesskaber og meget mere. Ud over eksempler og cases fra 

aktuelle projekter vil der være fokus på både politiske, juridiske, finansielle aspekter – for hvem bygger 

egentlig bofællesskaberne i dag, og hvordan griber man det an, hvis man gerne vil bygge selv?  

Trods bofællesskabernes stigende popularitet er der i dag mange benspænd, når man som rådgiver, 

idemager, kommende beboer eller bygherre vil kaste sig ud i et nyt projekt. Vi undersøger 

efterspørgslen, de økonomiske drivere i markedet og den aktuelle lovgivning. Hvilke muligheder og 

barrierer er der, og hvordan kan en alternativ finansieringsmodel se ud?  

Peter Mygind vil indlede dagen med sin personlige historie om værdien ved at ’bo fælles’ i en historisk 

tour de force gennem de seneste 50 år. 

Debatten finder sted i Rambølls auditorium på Hannemanns Allé i Ørestad (tilmelding for et begrænset 

antal deltagere). Samtidig live-streames arrangementet digitalt via dette link: 

https://streams.eventcdn.net/byensnetvaerk/20201125/    

 

  

Foto: Almenr 

https://streams.eventcdn.net/byensnetvaerk/20201125/


 

Program  

08:45 Velkommen til Byens Saloner v. Lisbet Fibiger, Byens Netværk 

08:50 50 år med boligen som fællesskab v. skuespiller Peter Mygind 

 

BLOK 1: Hvilken viden står vi på i dag?  

09:15 Bofællesskaber – mellem samfundstendens og samfundsløsning v. Lars Lundbye, Almenr  

09:30 Boligmarked under forvandling v. Curt Liliegreen, Boligøkonomisk Videnscenter 

09:45 De danske bofællesskaber i tal og fakta v. Rudy Madsen, Bofællesskab.dk 

10:00 Bomønstre og præferencer v. Ofri Earon og Trine Relster, Rambøll 

 

BLOK 2: Cases og eksempler fra tegnebordet og den virkelige verden  

10:20 Permatopia, Karise v. Sasse Flodgaard og Kenneth Harpsøe 

10:35 Venligbolig+ v. Søren Rasmussen, ONV 

10:45 Kaffepause 

 

11:00 Skibet, Bofællesskab 50 + i Køge v. Mia Manghezi, PensionDanmark 

11:10 OSBY og VILEV v. Lars Lundbye, Almenr og Emma Hansson, Vandkunsten 

  

BLOK 3:  Muligheder og barrierer 

11:25 Hvad er de største muligheder og barrierer i bofællesskabernes rammebetingelser?  

v. Silje Erøy Sollien, arkitekt og erhvervsforsker, Tegnestue Vandkunsten/Aalborg Universitet. 

 

11:30 Paneldebat   

▪ Line Barfod, Advokat i Foldschack, Forchhammer, Dahlager og Barfod  
▪ Svend Randers, Vicedirektør i Arbejdernes Landsbank 
▪ Henrik Møller, Boligordfører (S) / Folketinget  
▪ Curt Liliegreen, Projektdirektør, Boligøkonomisk Videnscenter 
▪ Silje Erøy Sollien, Arkitekt og erhvervsforsker, Vandkunsten/Aalborg Universitet  

 
Moderator: Lars Lundbye, Kreativ direktør og partner, Almenr 
 

 

12:30 Tak for i dag 


