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VISION

Foreningen Bofællesskab.dk samler bofællesskaberne i Danmark. 
Vi arbejder for at skabe bedre muligheder for udbredelse af bofællesskaber. 
Vi er synlige og påvirker beslutninger i det offentlige system, og deltager i 
relevante fora og debatter.

Foreningen etablerer og udvikler ekspertise, som kan hjælpe både de 
bofællesskaber, der er på vej, og de allerede etablerede. Foreningen skaber 
kontakt til netværk og organisationer i ind- og udland, som kan styrke 
samarbejdet om at støtte bofællesskabsbevægelsen generelt.

Foreningen Bofællesskab.dk er en almennyttig organisation, der driver et netværks-
site, samler initiativer og formidler viden om bofællesskaber og andre 
fællesskabsorienterede boformer i Danmark.

Foreningens overordnede vision er at skabe en fælles bevidsthed og identitet i 
bofællesskabsbevægelsen. Visionen er, at en styrkelse af fællesskabsorienterede 
boformer bidrager til at skabe bedre muligheder for ”det gode liv” og relationer, i en 
bæredygtig kontekst



VISION (fortsat)

Foreningen bidrager til at øge bevidstheden om de aktuelle miljømæssige, økonomiske og sociale 
udfordringer i relation til fællesskabsorienterede boformer og anerkender FN’s 17 verdensmål som mål 
for foreningens virke.

Foreningen er synlig alle relevante steder, hvor det giver mening at være. 
Foreningen samarbejder med et bredt spektrum af organisationer, virksomheder, myndigheder og 
enkeltpersoner.

Foreningen arbejder med at tilvejebringe muligheder for, at flere bofællesskaber etableres i Danmark. 
Det er foreningens opgave at informere og påvirke det politiske system, så flere får mulighed for at 
etablere bofællesskaber i Danmark, og derigennem styrke både de sociale, velfærds- og miljømæssige 
betingelser.

Foreningen arbejder netværksorienteret både nationalt og internationalt, og skaber kontakter til andre 
organisationer, som arbejder med samme eller lignende formål.

Foreningen arbejder sammen med forskningsinstitutioner om at tilvejebringe data og viden om 
bofællesskaberne i Danmark.

Gennem projekter belyser og skaber foreningen evidens for, at fællesskabsorienterede boformer 
tilgodeser menneskers behov for personlig, social og kulturel udvikling og samtidigt udgør bæredygtige 
alternativer til mere individualistiske boformer.
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HJEMMESIDEN

Bofællesskab.dk har som mål i 2022 at formidle viden om foreningens deltagelse i forskellige projekter og 

aktiviteter. Hjemmesiden skal videreudvikles, så især ift. vidensdeling, resultat- og nyhedsformidling fremstår 

så overskueligt og professionelt som muligt. 

Hjemmesidens målgrupper er såvel eksisterende som nye bofællesskaber, samt alle professionelle aktører og 

offentlige instanser, som arbejder med samme område som foreningen.

KOMMUNIKATION

Foreningen vil i 2022 styrke den eksterne og interne kommunikation. 

Hjemmesiden er fortsat den primære informations- og kommunikationskilde, men foreningen vil satse mere på 

sociale medier, såsom Facebook, Instagram og LinkedIn. 

Derud over vil nyhedsbrevet også udkomme hyppigere og i et allerede styrket professionelt format.
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NETVÆRK, RELATIONER & SAMARBEJDE

Foreningen vil styrke bofællesskaber i Danmark gennem samarbejdet med 

Landsforeningen af Økosamfund (LØS) om udbygningen af startpakken og en 

vidensbank. Vi vil prioritere, at der afholdes arrangementer såvel virtuelle (webinarer) 

som fysiske (møder, konferencer, workshops) målrettet forskellige aspekter vedr. 

bofællesskaber, herunder især bæredygtighed i bofællesskaber, både det sociale, 

økonomiske samt den grønne omstilling.

Der arbejdes videre på et stærkere samarbejde med Landsforeningen for 

Økosamfund, der sammen med netværket De Grønne Venner foreslår et fælles 

sekretariat. Vi vil udvikle dette samarbejde med beslægtede organisationer som LØS, 

Kollektivforeningen og de grønne organisationer, med henblik på såvel udvikling af 

organisatoriske forhold (sekretariat, platforme mm.) som gennem videns-udveksling 

og fortalervirksomhed (politisk påvirkning).

Foreningen har gennem et samarbejde i 2021 etableret et samarbejde med Bolig- og 

Planstyrelsen, som vi vil styrke og udbygge i 2022. Samarbejdet skal blandt andet gå 

på at etablere en vejledningsfunktion for bofællesskaber.
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Der er mangel på bofællesskaber i den almene sektor og på bofællesskaber, som 

flere har råd til. Derfor vil foreningen opfordre til at der etableres flere almene 

bofællesskaber og flere bofællesskaber organiseret som andelsboligforeninger

Foreningen vil samarbejde med det politiske og finansielle system (realkredit og 

banker) samt opbygge internationalt netværk (organisationer, bofællesskaber og 

individer) for at arbejde for flere bofællesskaber og bæredygtige lokalsamfund 

(Verdensmål 11).

Foreningen vil i samarbejde med Kollektivforeningen udvikle et matchsystem, der 

giver personer mulighed for at møde andre, der har samme mål og præferencer, som 

en selv, med henblik på oprettelse af et bofællesskab eller kollektiv.

Foreningen vil gennem projektet SAMSKAB samarbejde med forskningsinstitutioner 

og andre om opbygning af data og viden om bofællesskaber, deres etablering samt 

deres miljømæssige påvirkning.
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SENIORBOFÆLLESSKABER

Den største vækst i bofællesskaber sker inden for segmentet ”seniorbofællesskaber”. 

Foreningen vil gøre seniorbofællesskaberne opmærksomme på foreningen og være 

opmærksom på at udvikle tilbud, der også er målrettet seniorbofællesskaberne.

DEVELOPDREVNE BOFÆLLESKABER 

Foreningen er for alle bofællesskaber, både selvgroede og developerdrevne. 

Vi skal fortsat undersøge, hvordan vi kan samarbejde konstruktivt. 

FORENINGEN INTERNT

Foreningens aktiviteter er vokset, og foreningen vil fortsat styrke sin egen 

administrative og organisatoriske opbygning, for at sikre trivsel og fremdrift for 

frivillige og eventuelle ansatte. Derfor vil foreningen fortsat og gerne i stigende 

omfang gøre brug af frivillige medarbejdere og praktikanter, hvor det giver mening.

Samtidig vil vi sikre et lønnet sekretariat, så det frivillige arbejde får bedre vilkår. 


