Danska kommuner ger bogemenskaper hjälp på vägen
Af Majbrit Woller Jensen, skribent og lingvist
Att bilda en startargrupp och få igång en bogemenskap kan vara en krävande process. Vi på
Bofællesskab.dk (Danmarks motsvarighet till Kollektivhus NU) gör självklart så mycket vi bara
kan för att underlätta processen – men det finns fler som kan bidra med hjälp och
inspiration. Bland annat har flera kommuner runt om i Danmark kommit med olika initiativ
för att hjälpa bygg- och startargrupper. Förutom att förmedla kontakt med de
bogemenskaper som redan är igång har många kommuner särskilt fokus på
planeringsprocessen före inflyttning.
Det är vanligt att kommunerna erbjuder rådgivning och hjälp med byggnadslov och
detaljplaner. Och det är inte bara startargrupperna som har glädje av de olika åtgärderna:
Bra förutsättningar för bogemenskaper bidrar på ett positivt sätt till kommunens hållbarhet
och attraherar medborgare som är engagerade i exempelvis delningsekonomi,
volontärarbete och gemenskap. Och som Kim Johansen från Socialdemokraterna på Nordfyn
uttrycker i ett läsarbrev är goda förutsättningar för bogemenskaper en "fantastisk möjlighet
att säkerställa bosättning och befolkningstillväxt i detta område".
Särskilt kommuner i Region Huvudstaden, Region Själland och Region Midtjylland gör mycket
för att stötta blivande bogemenskaper. Många hemsidor är inte bara inriktade på den egna
kommunen. Till exempel har Randers kommuns hemsida en bra översikt över hur man kan
tänka om man vill bilda en bygg- eller startargrupp och många av hemsidorna har guider för
processen som kan användas även av personer som bor i andra kommuner. Den här artikeln
sammanfattar olika initiativ som gör det lättare att agera för en bogemenskap i relation till
kommunen. Kanske känner du någon som skulle kunna inspireras av sådana här initiativ?
Många av kommunerna erbjuder på sin hemsida en
översikt över både befintliga och framtida bygg- och
bogemenskaper. Detta är fallet för Egedal och
Furesø kommuner i huvudstadsregionen och Lejre
och Roskilde kommuner i region Själland. Dessutom
erbjuder Furesø kommun att förmedla kontakt med
olika sakkunniga aktörer, vilket även Favrskovs
kommun i Region Midtjylland gör.
Såväl Furesø, Egedal och Roskilde kommuner som
Randers kommun i Region Midtjylland har steg-försteg-guider för att bygga och flytta in i
bogemenskaper på sin hemsida, där det också mer
eller mindre tydligt framgår vad kommunens roll är.

Randers kommun har en hemsida med användbar
information för alla nyfikna på bogemenskaper.

Det är oftast en myndighetsroll, som kan innebära
att hjälpa till att hitta tomter, med att starta och
skapa tydliga gemensamma mål, rådgivning och
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stöttning i olika skeden och start av av planprocess och beviljande av bygglov. Roskilde
kommun kompletterar till och med sin startguide med ett extra dokument, där det även
finns inspiration från andra bygg- och bogemenskaper.
Randers kommun är en av de kommuner som har mest fokus på gemenskap och samarbete i
de tidiga skedena av startprocessen. De ger bra tips och råd om när man ska ha en dialog
med kommunens bostadsgemenskapsteam.
På Favrskov kommuns hemsida finns även material från ett
informationsmöte med presentationer av Anna
Falkenstjerne Beck (rådgivare och forskare när det gäller
bofællesskaber/bogemenskaper) och Henrik Jensen (planoch byggchef i kommunen).
Ännu mer at läsa om de olika kommunerna finns på
bofællesskab.dk:s kunskapsbank om kommuner
(https://bofaellerskap.dk/vidensbank/kommuner).
Saknas din kommuns initiativ på listan? Skicka denna
artikel vidare till din kontakt i kommunen, så att de också
kan skapa en bra miljö för bogemenskaper!
Citat från Furesø kommuns hemsida om bogemenskaper: ”
Vi kan anvisa lämpliga platser och hjälpa till med en smidig Köpenhamn har en vägledning för
bogemenskaper i det allmännyttiga
myndighetshandläggning och vi förmedlar gärna kontakt
boendet i staden.
med andra etablerade bostadsgemenskaper som kan dela
med sig av sina erfarenheter av en framgångsrik process samt vilka fallgropar som ska
undvikas. Vi har kontakt med sakkunniga personer, företag och rådgivare som kan hjälpa till i
processen. Det är en lång process från idé till inflyttning och ingen anledning att inte lita på
andras erfarenheter.”
Artikeln är publicerad med tillstånd av bofælleskab.dk och översatt och lätt bearbetad av Kerstin Kärnekull
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