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Divercity – byggemenskaper för mångfald i stadsbyggandet 
VINNOVA Utmaningsdriven Innovation Steg 2 Samverkansprojekt 

Projektparter: Föreningen för Byggemenskaper, Boverket, RISE, 
Coompanion, Ekobanken, KTH, Uppsala kommun, Region Gotland, 
Stockholms stad, Orust kommun, Malmö stad, Göteborgs stad, 
Alsikebolaget, inobi, Arkitektkontor Nils Söderlund, omniplan, Röd 
arkitektur, Theory Into Practice

Webbplats: divcity.se 

Text: Joachim Widerstedt & Kerstin Kärnekull. 
Ingress: Ordf. föreningen för byggemenskaper Staffan Schartner
Bild:  Joachim Widerstedt & Maja Lindborg

Kontaktperson: Staffan Schartner, staffan.schartner@omniplan.se
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Studieresa -
Schleswig-Holstein & Själland

I juni 2019 arrangerades för första gången en resa som hade projekt i 
en mindre urban kontext som mål, dessutom mer anpassad till 
intresserade privatpersoner än på dem som reser i tjänsten.
Resan ägde rum på en lördag-söndag och ägnade den första dagen 
åt två relativt stora projekt i Ahrenberg i den tyska delstaten Schles-
vig-Holstein, precis norr om Hamburg. Den andra dagen var det nya 
och gamla projekt på Själland som stod i fokus.
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Program
Lördag fm 
09:00 Samling tågstationen Kastrup 
 Lufthavn

Resa till Hamburgs utkanter
Lördag lunch 
13:00 Gemensam lunch med 

Lars Straeter, Conplan
Lördag em 
14:30 ”Bo och arbeta i det gröna”

Två projekt under devisen 
”Gemensamt, ekologiskt och grönt”
- Wilde Rosen
- Allemende Wulfsdorf

Lördag kväll  
18:00 Resa till gemensamt hotell i närheten 

av Fehmarn sund
Söndag fm 
10:00 Bofælleskabet Jystrup Savværk, ett 

av Tegnestuen Vandkunstens mest 
lyckade projekt, Jan Holm Jacobsen

11:30 Fællesbyg Køge Kyst, ett byggemen 
skaps projekt under utveckling, 
Klara Korsgaard

Söndag lunch
13:00 Gemensam lunch
Söndag em
14:00 Tre kroner Roskilde. Vi tittar på 

två projekt:
- Munksøgård, Anna Levin- Jensen

15:00 - Svalin, Lars Lundegaard
Söndag kväll
17:00 Hemresa

Lördag 15 juni 2019
Tyskland

Wohnprojekt am Bornseck
 Ahrensburg
Ett stenkast söder om Ahrensburg svänger vi av 
på en lummig och charmig väg, i grönskan längs 
med vägen finner vi mindre bostadsbebyggelse. 
Framme vid ett lokalt ekologiskt jordbruk med 
butik stannar vi för lunch och möter Lars. Precis 
bredvid finner vi vårt första besöksmål Wohn-
projekt am Bornseck, ett bostadsprojekt med 
ekologiska förtecken. Från början ett fängelse för 
ungdomar som nu utvecklats till en lummig oas 
med bostäder, mindre företag och verksamheter.

Fastigheten ägdes av Hamburg men ligger ett 
stenkast norr om Hamburgs landgräns. Lars be-
rättar om hur det blev en märklig situation under 
utvecklingsarbetet med ägardialog avseende 
mark med Hamburg stad och myndighetsdialog 
med den lokala tjänstemännen i Ahrensburg. Det 
är på ett imponerande sätt Conplan jobbar med 
sina projekt under 1,5 år. När 30% av bostäderna 
är bokade så påbörjas faktureringen med 30% av 
löpande nedlagda kostnader.

Vänster i bild:
Resegruppen bestod på denna resa av Daniela Lamartine, 
Joachim Widerstedt, Martin Lindahl, Staffan Schartner, Sofia 
Buhrgard samt Maja Lindborg(bild t.h). 

Kerstin Kärnekull, Kollektivhus NU, 
anslöt till gruppen i Danmark.

Botadshus i puts i Wohnprojekt am Bornseck Ahrensburg
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Från öppna ytor till hemliga små gångstråk leder 
Lars oss runt i området. När vi går runt finner vi 
allt från passivhus, begravningsbyrå och grönska, 
lekplatser och vildvuxna områden. Överblivna och 
övervuxna byggmassor har blivit en vildvuxen 
dunge för lek, kallad ”Wilderness”. Ett område i 
norr har blivit odlingslotter. Krav från brandmyn-
digheterna ledde till att man skapade en damm 
som har fått en sandstrand - ”The beach”.

Wohnprojekt Wilde Rosen
 Ahrensburg
Vi promenera vidare längs med den vägen med 
stora träd som böljar över vägen och får den till 
att bli en grön tunnel. Nästa projekt ett stenkast 
bort heter Wohnproject: Wilde Rosen som tidigare 
var ett växtforskningsinstitut. Även detta ett bo-
stadsprojekt med hög ekologisk profil som känns 
som ett genomgående tema i byggemenskaps-
projekten på resan. Wilde Rosen skulle återgå och 
säljas som jordbruksmark för ett lågt markvärde. 

Conplan gick in och femdubblade priset från 20 €/
kvm för att få med kommunen i processen. Vilket 
fortfarande var ett lågt pris för byggbar mark. Från 
dessa båda bostadsområden är det endast sju 
minuters cykelväg till spårbunden trafik och 28 
min vidare in till Hamburgs centrala delar.

Wilde rosen ligger på två sidor om den lokala ga-
tan en Nordlig del med en bostadsgård med va-
rierande höjder om 2-4 våningar, husen är byggda 
i sten med spännande material som lerputs. Lars 
berättar att när han kom in i en lägenhet var den 
grön av gräs, vilket är helt normalt när man jobbar 
med lerputsning. Bara att sopa bort enligt mura-
ren. Mellan norra och södra delen finner vi också 
den lokala brandstationen som sköts av ett gäng 
herrar som bor i området.

Sammanfattningsvis är det ett fantastiskt trivsamt 
område där man förstår hur människorna mår väl 
av sin gemenskap, sitt samarbete och hur barnen 
leker, umgås och fritt kan röra sig över hela områ-
det. Livskvalitet till en kostnad som många har råd 
med. - Joachim Widerstedt, DiverCity.

Delar av reseberättelse skriven av
Joachim Widerstedt, DiverCity.
För vidare läsning besök www.byggemenskap.se

Wilde Rosen 

Resegruppen lyssnar till Lars Straeter berätta om Wilde Rosen

Bostadshus i projektet Wilde Rosen 

Gångstråk i grönskan i Wohnprojekt am Bornseck Ahrensburg

”The beach” i Wohnprojekt am Bornseck Ahrensburg
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Söndag 16 juni 2019
Danmark

Resegruppen fick under söndagen sällskap av 
Silje Erøy Sollien från Tegnestuen Vandkunsten. Vi 
besökte tre äldre och nyare projekt, alla initierade 
av startargrupper; Jystrups Savverk, Munksögård 
och Svalin. De två sistnämnda ligger i Roskilde, en 
kommun som på olika sätt uppmuntrat och stöttat 
byggandet av bogemenskaper. Vi träffade också 
inblandade i Danmarks första byggemenskap för 
ett flerbostadshus, Fællesbyg Køge Kyst, ett projekt 
där utvecklingsfonden Realdania spelat en viktig 
roll och såg också bygget av ett av nio pilotprojekt 
med bogemenskaper för seniorer just i Køge som 
Realdania initierat.

Jystrups Savverk
Jystrup, utanför Ringsted
Bofællesskapet Jystrups Savverk betraktas som det 
”ultimata bofællesskabet” tack vare inomhusförbin-
delsen och de stora gemensamma ytorna.

Projektet består av 21 lägenheter 67-93 kvm i två 
vinkelräta huskroppar med överglasade entréområ-
den och med gemensamma lokaler i vinkeln, stort 
mötesrum, kök och matsal liksom fyra rum en trappa 
upp med olika användning (gästrum, lekrum, biblio-
tek). I varje huskropp finns en gemensam tvättstuga 
och en verkstad/hobbyrum. Fælleshuset renovera-
des 2002-2003.

I huset finns också sex supplements-rum eller s-rum 
som har haft olika användning genom åren. Fyra 
är nu gästrum, två kan hyras för en tonåring, som 
arbetsrum etc. Totalt 404 kvm gemensamma lokaler 
samt 795 kvm inglasade gångar. Några av bostäder-
na har utökats till 115 kvm genom ”överbyggnad” 
av verkstäderna. Andra har försiktigt expanderat ut i 
den gemensamma gången.

På den stora tomten finns en bastu, lekplatser, frukt-
träd, bollplan och boulebana liksom också några 
äldre hus från sågverkstiden som används för fester, 
bilverkstad, för cyklar och mycket annat. Lägenhe-
terna har alla en takterrass eller en uteplats på mark. 
Bostäderna är små medan den överglasade gångy-
tan fungerar som mötesplats, lekrum, gemen-samt 
kapprum, odlingsplats för vindruvor, fikon,citron-
träd, bougainvillea, ginkoträd etc. 2003.

Køge Kyst och Fællesbyg Køge Kyst
Køge
Køge Kyst A/S är ett utvecklingsprojekt i samarbete 
mellan Køge kommun og Realdania By & Byg inriktat 
på att utveckla det centralt belägna hamn- och sta-
tionsområdet i Køge. Området omfattar ca 24 hektar 
mellan den gamla stadskärnan och Køge Bugt. När 
den nya järnvägsförbindelsen blir klar hösten 2019 
tar det 29 minuter att komma till København H. Bola-
get Køge Kyst P/S skapades 2009 och ägs till 50 % af 
Køge kommun och till 50 % av Realdania By & Byg.
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Jystrups Savverk

Resegruppen lyssnar till Klara KorsgaardJystrups Savverk

Fællesbyg Køge Kyst, byggemenskapsprojekt under utveckling



Munksjö Gård
Trekroner
Rundvisningen började vid (den just nedtagna) 
skylten, vid infarten till området och som visar de 
fem olika bebyggelsegrupperna, som tillsammans 
utgör den ekologiska bogemenskapen Munksö 
gård. Det finns en grupp med ägarbostäder, en med 
andelsbostäder, en med ungdomsbostäder (hyres-
rätt), en med ”allmänna”” bostäder (hyresrätt) och en 
med seniorbostäder (hyresrätt). Vår guide var Anna 
Levin Jensson, som själv bor i ägargruppen sedan 
inflyttningen 2000.

Varje bostadsgrupp har 20 lägenheter kring en ge-
mensam gård med ett fælleshus. Till projektet hör en 
gemensam värmecentral som drivs med solvärme, 
pellets och lite olja, en delebilsförening, odlingslot-
ter, en koskötarförening och mycket, mycket mer. 
Samt höns på många av gårdarna. Föreningens 
styrelse har tagit fram en beskrivning av Munksö-
gård (http://www.munksoegaard.dk/orientering.
pdf) som beskriver uppläggning, utformning och 
funktion, bland annat de många arbetsgrupperna 
och föreningarna som finns i området, totalt 36 
stycken utöver styrelserna.

Tillsammans har man också övertagit den gamla 
gården mitt i området, som nu heter Olines Gård. Tre 
av grupperna upplåts med hyresrätt och förvaltas av 
Boligselskabet Sjælland. En grupp består av andels-
bostäder och en grupp av ägarlägenheter.

Svalin
Trekroner
Svalin är en bogemenskap med 20 ägarlägenheter i 
plusenergihus och ett stort fælleshus.

Jacob och Anja Skjödt Nielsen tog initiativet i slutet 
av 2010 genom att bilda en förening med sig själva 
och de två små barnen i styrelsen för att kunna 
bygga ett område enligt egna önskemål. När rekry-
teringen av fler medlemmar drog igång kunde en ny 
styrelse väljas. Sedan gick processen gick fort med 
inflyttning till påsken 2014.

Ambitionen var att bygga Danmarks första rad-
husområde med plusenergihus. Husen är mycket 
välisolerade med tjocka väggar (120 kvm yttermått, 
100 kvm invändigt) och solceller på taken. Värmen 
kommer från en kombinerad solcells- och jordvär-
meanläggning.

Ett kritiskt ögonblick var när bankgarantin skulle 
fram. Eftersom det handlade om ägarlägenhe-
ter hade alla sina olika bankkontakter. Det hela 
ordnades upp genom att Danske Bank gick in 
och. genom att entreprenören gick in som tillfällig 
byggherre och köpte tomten och genomförde 
bygget i egen regi för att sedan sälja projektet 
tillbaka till bogemenskapens medlemmar. Priset 
blev 2,6 miljoner dkr.

Delar av reseberättelse skriven av 
Kerstin Kärnekull, Kollektivhus NU.
För vidare läsning besök www.kollektivhus.se
samt www.byggemenskap.se
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Munksjö Gård Svalin
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