
 
 

Vision og handleplan 2021 
 
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  
 
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. 
 



Handleplan 2021 - mål og aktiviteter  
 
HJEMMESIDEN 
Hjemmesiden skal videreudvikles, især ift. vidensdeling og netværk. Hjemmesidens fokus på 
såvel eksisterende bofællesskaber som på nye (dating, annoncer mm) skal styrkes yderligere. 
 
NETVÆRK & RELATIONER  
Foreningen vil styrke bofællesskaber i Danmark gennem udbygningen af en vidensbank, og 
dannelsen af lokale netværksgrupper. Der skal afholdes arrangementer såvel virtuelle 
(webinarer) som fysiske (møder, konferencer, workshops) målrettet forskellige aspekter vedr. 
bofællesskaber. Bæredygtighed i bofællesskaber, både det sociale, økonomiske og 
miljømæssige, vil vi prioritere i dette arbejde. Ligeledes vil foreningen i samarbejde med 
Landsforeningen for Økosamfund arbejde på en STARTPAKKE for nye bofællesskaber.  
 
Der arbejdes på et stærkere samarbejde/evt. fusionering med Landsforeningen for Økosamfund, 
der sammen med netværket De Grønne Venner har foreslået 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 vidensudvekling og fortalervirksomhed (politisk påvirkning) 
 
Foreningen vil synliggøre egne opstartsambassadører og bofællesskabsambassadører og -
facilitatorer (og evt. anden ekspertise) i forhold til eksisterende og nye bofællesskaber og styrke 
dette netværk gennem bla. afholdelse af et træf.  
 
Foreningen vil samarbejde med forskningsinstitutioner og andre om opbygning af data  
og viden om bofællesskaber, herunder overblik over bofællesskabernes ”DNA”, 
deres samfundsmæssige betydning samt deres miljømæssige fodaftryk (f.eks. BUILD og 
SAMSKAB projekterne).  
 
FORTALERVIRKSOMHED & SAMARBEJDE 
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 følge op på 
initiativet i forhold til kommunerne om at agere katalysator i forhold til etablering af nye 
bofællesskaber samt initiativerne i forhold til Bolig- og Erhvervsministeriet om at skabe bedre 
rammevilkår for etableringen af bofællesskaber. Der er mangel på bofællesskaber i den almene 
sektor og på bofællesskaber, som flere har råd til. Derfor vil foreningen opfordre til at etablere 
flere almene bofællesskaber og flere bofællesskaber organiseret som andelsboligforeninger.      

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.  

FORENINGEN INTERNT 
Foreningen er vokset, og vil styrke sin egen administrative og organisatoriske opbygning, for at 
sikre trivsel og fremdrift for frivillige og eventuelle ansatte.  


