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Forord

Seniorbogruppen Den 3. Revle ansøger hermed Københavns kommune 
om tildeling af 5.5 mio. kr. i grundkapital til et seniorbofællesskab med 28 
boliger på hjørnet af Lundtoftegade/Tikøbgade på Nørrebro. Hvis ældre 
med en lille økonomi skal have mulighed for at flytte i bofællesskab, så er 
alment byggeri en forudsætning.

Med venlig hilsen 

Lisbeth Simonsen, 63 år. Efterlønner. Arbejdet på Nørrebro Miljøpunkt 
med affaldssortering. Bor sammen med Axel Kristensen,,66 år, fiske-
handler.

Karen Henriksen, 74 år. Pensioneret lærer. Arbejder med international 
solidaritet. Medlem af følgegruppen for De Gamles By. 

Ali Khilleh, 69 år. Tidligere skoleleder på Nørrebro. Var i 15 år ansvarlig for 
3Fs faglige projekt i Palæstina.

Niels Grundtvig Poulsen, 71 år, arkitekt, gammel Nørrebrodreng

Anne-Vibeke Lund, 63 år, psykolog PPR i København

Lotte Bertelsen,  62 år, pædagog på efterløn

Kirsten Kragh, 69 årtidligere børnehaveleder på Nørrebro, nu vikar i børne-
haver. Gift med Harry Laursen, 67, pensionist, cand.scient,adm.

Torben Conrad, 66 år, forhandlingsleder i FADL. 
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Bæredygtigt byggeri- hvad vil vi?

Foreningen Den 3. Revle har udarbejdet følgende bærende principper for 
det bofællesskab, vi ønsker at etablere

• Økologi og miljø. Vi vil så vidt muligt vælge bæredygtige løsninger i       
             byggeriet og i vores hverdag. 
• Fællesspisning alle hverdage. Alle beboere er forpligtet til at 
             deltage i en fast madlavningsturnus. 
• For at styrke samarbejdet og lære at tackle de uundgåelige 
             modsætninger på en konstruktiv måde, forpligter medlemmerne 
             sig til at deltage i et kursus i konfliktforståelse. 
• Vi vil gøre fælleshuset til et forsamlingshus med lokale aktiviteter.

Hvordan vi bliver flere

Vi har allerede en liste på 25 interesserede, og de og andre interesserede 
fra Nørrebro vil blive indbudt til et offentligt møde, så snart vi har et 
tilsagn om tildelingen af grundkapitalen. Her vil vi orientere om vores pro-
jekt. De, der kan tilslutte sig vores bærende principper, vil få mulighed for 
at deltage i en studiekreds, hvor vi vil diskutere, hvordan vi udmønter 
principperne i det kommende byggeri og for dagligdagen efter indflytning. 
Vi skal diskutere:

Hvordan udvikler vi  den bedst mulige spiseordning?
Hvad kan vi være fælles om aktiviteter i huset og i området?
Hvad kan den enkelte bidrage til fællesskabet?
Hvad indebærer bæredygtige løsninger – i byggeriet og i hverdagen?
Hvilke forpligtelser påtager vi os som gruppe?
Hvordan omsættes principperne i det fysiske miljø?
Hvad kan vi lære af andres erfaringer med seniorbofællesskaber?

Studiekredsen er for folk, der er parate til at flytte ind, når byggeriet står 
færdigt, og her skal vi lære hinanden godt at kende, før vi tager det store 
skridt til at flytte sammen. Hermed bygger vi videre på de principper for 
dannelse af et seniorbofællesskab, som blev udarbejdet af organisationen 
Boligtrivsel i Centrum, og som har været anvendt ved over 100 senior-
bofællesskaber landet over.

Aktive beboere

Forudsætningen for, at bofællesskabet kan fungere, er, at alle er parate til 
at tage aktiv del i løsningen af de mange forskellige opgaver. Selv i en høj 
alder vil der altid være noget, man kan bidrage med. 
Det er også en forudsætning for at holde huslejen nede, at vi selv påtager 
os praktiske opgaver som rengøring og lettere viceværtopgaver.

Anvisningsretten

Det er vigtigt for os, at alle kommende beboere ikke bare ved, hvilke 
glæder, der venter dem, men at de også er klar over og parate til at påtage 
sig de forpligtelser, der følger med til at bo i Den 3.Revle.

Derfor vil vi i den forberedende studiekreds, gøre meget ud af at 
formulere et forslag til et grundlag for anvisning af lejligheder på baggrund 
af kommunens udmeldte principper og i samarbejde med boligselskabet 
og Københavns Kommune.
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Fælleshus

Etageboliger

Gårdrummet

tagterasse med orangeri
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Bæredygtigt byggeri- hvordan?

Huset planlægges med det videst mulige hensyn til bæredygtighed i 
materialevalg, energi, varme og vand. Det bygges som et +energihus, dvs. 
at huset i det omfang, det giver mening, er selvforsynende med vand, el, 
varme. Dette kan muliggøres ved brug af både kendt, ny eller eksperimen-
terende teknologi.  Vi er ikke eksperter på bæredygtigt byggeri, men vi 
håber på en god grøn rådgivning fra bl.a. kommunen. Her er de tanker, vi 
gør os:

• Hele tagfladen mod syd dækkes med solceller
• En topisolering af klimaskærmen, så man kan færdes i hele huset 
             uden overtøj.
• Ventilationsanlæg – genindvinding af varme – varmeveksler
• Grip på ejendommen, således at sol-el-overskud styres af 
             computeren, f.eks. til fryserne, som bringes ned i minusgrader om 
             dagen, så den ikke bruger strøm om natten, eller til stik til husets             
             el- bil.
• En el-hovedmåler og bimålere vil spare hver husstand for 800 kr. 
             om året
• Den nye generation ledlys installeres overalt fra begyndelsen. Der 
             købes ind også til privat brug. 
• Køleskabe og frysere A+++
• Vand: opsamling af regnvand til toilet og vaskemaskine.
• Forberedelse til brug af gråt spildevand og til rensning af regnvand 
             til brusebade.
• Et ventilationsanlæg med en varmeveksler, som planlægges, så det 
             fungerer så effektivt som muligt.
• Orangeriet på tagetagen forsynes med energiruder, så vi via 
             ventilationssystemet kan udnytte den passive 
• solvarme til at forvarme/forkøle vores lufttilførsel.

• samarbejde med naboejendommene om etablering af Smart 
             miljøstation. Som f.eks. den nyetablerede station i Wesselsgade.
             Muligheder for finansiering til ovennævnte miljøtiltag.

Vi er klar over, at det ikke er muligt at realisere alle de ting, vi kunne ønske 
os, inden for de økonomiske rammer, der er for alment byggeri.

Derfor er vi meget opmærksomme på måder, hvormed vi kan tilføre byg-
geriet øgede midler til at skabe det bæredygtige og energimæssigt frem-
synede hus, som vi ønsker os.

I finansloven for år 2013 var der afsat omkring ¼ mia kr. til grøn omstill-
ing, bedre grøn teknologi, bygningsintegrerede solceller m.v. Det er vores 
håb, at der også i de kommende finanslove vil være samme økonomiske 
muligheder for støtte til grønne tiltag og det er vores ambition at 
udarbejde et overbevisende projekt, der kan skaffe en del af disse midler. 

Dele af projektet vil blive udarbejdet i samarbejde med Nørrebro 
Miljøpunkt og Energitjenesten i København, som også vil bistå os med at 
søge fondsmidler. 

Den 3.Revle R
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Et rummeligt bofællesskab i hjertet af Nørrebro

Huset ligger på et gadehjørne, hvilket giver mulighed for en klar opdeling 
mellem højhuset med de 28 boliger langs Tikøbgade, og fælleshuset, der er 
bofællesskabet ansigt udadtil, langs Lundtoftegade. 

Ved mødet mellem højhuset og fælleshuset, skabes et fælles ankomstrum, 
med mulighed for ophold og møder beboerne imellem. Når man er inden 
for hoveddøren, så er man hjemme. Dette forstærker følelsen af at være 
en del af et større fællesskab, et socialt fællesskab, der forbinder beboer 
med hinanden. Det styrker også en oplevelse af tryghed, når alle bruger den 
samme indgang, da der automatisk vil være opmærksomhed på, hvem der 
kommer ind og ud af hele huset. 

Fysisk er funktionerne - hjem og fælleshus - integreret på en måde, så 
man bevæger sig fra det fælles til egne private sfærer. Hvordan den sociale 
vinkel præger byggeriet, ses i foyeren, hvor en fuld højde helt op til kip 
tillader et kig ned til fælleshuset fra de øvrige boligetager. De åbne facader i 
foyeren, attraherer et væld af lys, der gør rummet til noget særligt. Der er en 
flydende overgang fra foyer til fælleshuset. 
Husets udformning har lånt inspiration fra de smukke og klassiske 
murstensbyggerier i området, huset vil ift. materialitet også afspejle den 
smukke detaljering i facaderne. Planløsningerne er udarbejdet for at 
tiltrække et væld af lys ind fra alle facader og tildeler beboerne nogle åbne 
og lyse boenheder. Alle lejligheder har fransk altan ud mod det grønne 
gårdrum. Det er vores intention i de endelige planløsninger at lade os inspire 
af konteksten og indføre ændringer undervejs for at designe det mest 
optimale bofællesskab.

Den 3.Revle R
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Fælleshuset som forsamlingshus

Fælleshuset på ca. 200 m2 er husets omdrejningspunkt, og her 
mærkes husets puls. Det åbne køkken og grovkøkken er indrettet 
handicapvenligt, og her kan der laves mad til mange mennesker. Der 
er fællesspisning for beboerne alle hverdage, og alle deltager i en tur-
nus om madlavningen. Ældre og yngre kan måske ikke yde lige meget, 
men alle kan noget. I det daglige møde ved spisebordet blomstrer 
ideer til, hvad vi kan lave sammen. 

Her er der også rum for den fælles vaskemaskine, som klarer vasken, 
mens man hygger sig med de andre. Erfaringerne fra andre 
bofællesskaber viser, at man med planlægning kan nøjes med en 
enkelt maskine. Tøjet tørres på den overdækkede tørreplads i gården.

I det store rum vil vi indrette arbejdspladser, så man ikke behøver at 
sidde isoleret i sin egen lejlighed, men kan have et arbejdsfællesskab 
med andre om fælles eller egen projekter.

Gæsterummet er en god mulighed for at have boende gæster uden at 
det bliver for belastende. For at udnytte pladsen bedst muligt, bliver 
gæsterummet også indrettet til et stof-- og garnværksted, hvor man 
kan inspirere og hjælpe hinanden med håndarbejdsaktiviteter.

Fællesrummet indrettes med lette, flytbare møbler, lydabsorberende, 
flytbare rumdelere og en foldevæg. ”Vores” firkant på Nørrebro har 
ikke et lokalt beboerhus, så vi ønsker at byde naboerne ind til fælles 
aktiviteter. Vi vil gerne være med til at gøre en forskel og ser os selv 
som en stor ressource for vores 
kommende lokalsamfund.

Den 3.Revle R Mangor & Nagel
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Vi planlægger, at fællesrummet deles af en foldevæg, så der fortsat kan 
hygges, arbejdes og laves mad samtidig med, at der kan foregå andre 
aktiviteter i den anden del af rummet. Derfor planlægger vi også en ekstra 
dør til fælleshuset, som kan bruges som indgang ved arrangementer, så vore 
gæster ikke behøver at komme ind i vores mere private områder.

I dagtimerne kan rummet bl.a. bruges til gymnastik, lektiecafe, mødested 
mellem unge og ældre, til sortering af grønsager i en lokal afdeling af 
Københavns fødevareselskab eller andre aktiviteter, som beboerne gerne vil 
sætte i gang. Om aftenen kan rummet bruges til møder, kulturelle 
arrangementer m.v. I weekenden kan der holdes søndagscafe med 
underholdning, fødselsdage, fester m.m. 

Vi er opmærksomme på, at sidebekendtgørelsen sætter rammer for, hvilke 
ideer, det vil være muligt at realisere. Men vi ved også, at Københavns 
Kommune forsøger at udfordre bekendtgørelse og udvide dens rammer for, 
hvad der kan lade sig gøre. Vi ser frem til et godt samarbejde med 
kommunen om at fastlægge de bedst mulige rammer.

Den 3.Revle R
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Fælleshus og forsamlingshus 
 
Fælleshuset på ca. 200 m2 er husets omdrejningspunkt, og her mærkes 
husets puls. Det åbne køkken og grovkøkken er indrettet handicapvenligt, og 
her kan laves mad til mange mennesker. Der er fællesspisning for beboerne 
alle hverdage, og alle deltager i en turnus med madlavning. Ældre og yngre 
kan måske ikke yde lige meget, men alle kan noget. I det daglige møde ved 
spisebordet blomstrer ideer til, hvad vi kan lave sammen.  
 
Her er der også rum for den fælles vaskemaskine, som klarer vasken, mens 
man hygger sig med de andre. Erfaringerne fra andre bofællesskaber viser, at 
man med planlægning kan nøjes med en enkelt maskine. Tøjet tørres på den 
overdækkede tørreplads i gården. 
 
I det store rum vil vi indrette arbejdspladser, så man ikke behøver at sidde 
isoleret i sin egen lejlighed, men kan have et arbejdsfællesskab med andre 
om fælles eller egen projekter. 
 
Gæsterummet er en god mulighed for at have boende gæster uden at det 
bliver for belastende. For at udnytte pladsen bedst muligt, bliver 
gæsterummet også indrettet til et stof-- og garnværksted, hvor man kan 
inspirere og hjælpe hinanden med håndarbejdsaktiviteter. 
 
Fællesrummet indrettes med lette, flytbare møbler, lydabsorberende, 
flytbare rumdelere og en foldevæg.  
 
Fælleshuset som forsamlingshus 
”Vores” firkant på Nørrebro har ikke et lokalt beboerhus, så vi ønsker at byde 
naboerne ind til fælles aktiviteter. Vi vil gerne være med til at gøre en forskel 
og ser os selv som en stor ressource for vores kommende lokalsamfund. 
 
Vi planlægger, at fællesrummet deles af en foldevæg, så der fortsat kan 
hygges, arbejdes og laves mad samtidig med, at der kan foregå andre 
aktiviteter i den anden del af rummet. Derfor planlægger vi også en ekstra 

dør til fælleshuset, som kan bruge som indgang ved arrangementer, så vore 
gæster ikke behøver at komme ind i vores mere private områder. 
 
I dagtimerne kan rummet bl.a. bruges til gymnastik, lektiecafe, mødested 
mellem unge og ældre, til sortering af grønsager i en lokal afdeling af 
Københavns fødevareselskab eller andre aktiviteter, som beboerne gerne vil 
sætte i gang. Om aftenen kan rummet bruges til møder, kulturelle 
arrangementer m.v. I weekenden kan der holdes søndagscafe med 
underholdning, fødselsdage, fester m.m.  
 
Vi er opmærksomme på, at Sidebekendtgørelsen sætter rammer for, hvilke 
ideer, det vil være muligt at realisere. Men vi ved også, at Københavns 
Kommune forsøger at udfordre bekendtgørelse og udvide dens rammer for, 
hvad der kan lade sig gøre. Vi ser frem til et godt samarbejde med 
kommunen om at fastlægge de bedst mulige rammer. 
 
Visioner: Foråret 2015 
Det er torsdag eftermiddag, og solen skinner ned på cafebordene uden for 
fælleshuset. En mødregruppe er ved at pakke alle deres sager sammen, og 
deres sundhedsplejerske står og taler med en enkelt mor om søvn og 
soverutiner. Lisbeth får lyst til en kop kaffe i selskab og går ned fra sin 
lejlighed. Allerede ude på trappen/gangen mærker hun husets puls nede fra 
fælleshuset.  
I det åbne storkøkken er Kirsten og Harry og to ældre naboer fra kvarteret i 
gang med at gøre klar til aftensmaden. De fire er i gang med at skrælle en 
kæmpe gryde kartofler, mens de diskuterer, hvordan de skal bruge de nye 
og uvante grønsager fra Københavns fødevareforsyning, som de havde 
været med til at pakke ved den ugentlige pakkedag dagen før.  
Af og til kommer en beboer hjem fra dagens gøremål, og der veksles hilsner 
og småsludres, før turen går videre op til lejligheden. På tagterrassen over 
fælleshuset pusler Jette med planterne i orangeriet, mens Torben og Lotte 
nyder livet i solstolene 
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Tagterrassen, orangeriet og gårdrummet

 
Tagterrassen med Orangeri

Alle lejligheder forsynes med en fransk altandør af glas, så det vil 
være muligt at nyde solen i sin egen lejlighed. Men tagterrassen 
byder på mulighed for fællesskab omkring afslapning eller arbejde 
med planterne.

Orangeriet har flere funktioner

Det vil forlænge vores udendørssæsonen, og det vil have en 
funktion som opsamler af passiv solvarme til husets ventilations-
system. Det er her, vi kan fordyrke grønsager, så vi får mest mulig 
glæde af sæsonen, og om vinteren kan det være plantehotel for 
planterne fra terrassen og gård, der ikke kan tåle vinterens frost og 
kulde.

Og på tagterrassen skal vi nyde fyrværkeriet nytårs aften!

Gården som en lille landsby

Gårdrummet skal rumme mange forskellige funktioner med plads 
til  både rekreative aktiviteter, grovværksteder, parkering af biler og 
cykler samt beboernes pulterrum.

Vi tænker de forskellige funktioner integreret og bundet sammen 
af bløde og organiske former, som danner kontrast til byggeriets 
strenge former, og hvor gårdrummet fornemmes som en naturlig 
forlængelse af de indendørs aktiviteter. Det må gerne blive en sjov 
lille landsby med grønne rum og oplevelser.

• Spiseplads ud for køkken/fællesrum
• Grill- bålplads• Overdækket tørreplads
• Værkstedsrum til arbejde med træ, cykler m.v.
• Beboernes pulterrum, som holdes varme og tørre med et soldrevet   
              varmluftanlæg
• parkeringspladser til vores fælles el-bil og private biler
• Cykelparkering - også til vores fælles christianiacykel til indkøb og 
              børnebørn
• Affaldsfaciliteter 
• Hønsehus
• Børnebørns legerum
• Vandkunst
• Træningsredskaber

Mangor & Nagel
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Husets lejligheder

Alle lejligheder vender mod syd, så de får det herligste lys ind hele dagen. 
En fransk altandør af glas giver mulighed for at tage sig en lille pause i solen.

Den lyse, inddækkede svalegang med de store vinduer, giver godt lys ind i 
køkkenet, entreen/forrummet og badeværelser fra nord.

Badeværelset er rummeligt, så det er forberedt på den dag, hvor der bliver 
behov for ekstra plads, men indtil da vil der være gode skabsmuligheder. 
Der er ikke behov for vaskemaskine, da vi har en fælles maskine.

Køkkenet er ikke stort, men det er der heller ikke behov for pga. 
fællesspisningen. Man kan invitere gæster med til fællesspisning, eller man 
kan tilberede større måltider i storkøkkenet.

Lejlighederne er ikke ens indrettet, for de første beboere har fået mulighed 
for at vælge placering af øvrige skillerum.

Lejlighederne behøver ikke at blive opbevaringssted for flere ting end dem, 
man har brug for i sin hverdag. Man kan låne ekstra potter, pander og 
porcelæn i fælleskøkkenet, hvis man har brug for det. Man behøver ikke at 
fylde sin lejlighed eller pulterrum med remedier/værktøj til forskellige 
praktiske aktiviteter, for vi har rum for alt det.

Der er plads til ens overskydende bøger i fælleshusets reoler osv. 

Alt dette kompenserer for de relativt små lejligheder.

Husleje og indskud

Det er vores ønske, at folk med almindelige pensionsforhold skal kunne 
have råd til at bo i Den 3. Revle. Dette forhold samt de rammer, som 
cirkulærer om boligydelsen fastsætter for tilskud, nemlig brutto 65 m2 for 
enlige og 85 m2 for par, har styret de planlagte størrelser af lejlighederne. 

Vi er klar over, at det ikke er muligt at realisere alle de ting, vi kunne ønske 
os, inden for de økonomiske rammer, der er for alment byggeri.

Derfor er vi meget opmærksomme på måder, hvormed vi kan tilføre byg-
geriet øgede midler til at skabe det bæredygtige og energimæssigt frem-
synede hus, som vi ønsker os.

I finansloven for året 2013 var der afsat omkring ¼ mia kr. til grøn
omstilling, bedre grøn teknologi, bygningsintegrerede solceller m.v. Det er 
vores håb, at der også i de kommende finanslove vil være samme 
økonomiske muligheder for støtte til grønne tiltag og det er vores 
ambition  at udarbejde et overbevisende projekt, der kan skaffe en del af 
disse midler. 

Dele af projektet vil blive udarbejdet i samarbejde med Nørrebro 
Miljøpunkt og Energitjenesten i København, som også vil bistå os med at 
søge fondsmidler. 

Da trapper, fællesarealer og fælles faciliteter indregnes, når boligydelsen 
beregnes, så vil hver lejlighed i sig selv blive ca. 2o m2 mindre. Tallene i 
skemaet er omtrentlige
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Husets lejligheder 
 
Alle lejligheder vender mod syd, så de får det herligste lys ind hele 
dagen. En fransk altandør af glas giver mulighed for at tage sin en 
lille pause i solen. 
 
Den lyse, inddækkede svalegang med de store vinduer, giver godt lys 
ind i køkkenet, entreen/forrummet og badeværelser fra nord. 
 
Badeværelset er rummeligt, så det er forberedt på den dag, hvor der 
bliver behov for ekstra plads, men indtil da vil der være gode 
skabsmuligheder. Der er ikke behov for vaskemaskine, da vi har en 
fælles maskine. 
 
Køkkenet er ikke stort, men det er der heller ikke behov for pga. 
fællesspisningen. Man kan invitere gæster med til fællesspisning, 
eller man kan tilberede større måltider i storkøkkenet. 
 
Lejlighederne er ikke ens indrettet, for de første beboere har fået 
mulighed for at vælge placering af øvrige skillerum. 
 
Lejlighederne behøver ikke at blive opbevaringssted for flere ting 
end dem, man har brug for i sin hverdag. Man kan låne ekstra. 
potter, pander og porcelæn i fælleskøkkenet, hvis man har brug for 
det.. Man behøver ikke at fylde sin lejlighed eller pulterrum med 
remedier/værktøj til forskellige praktiske aktiviteter, for vi har rum 
for alt det. 
 
Der er plads til ens overskydende bøger i fælleshusets reoler osv.  
 
Alt dette kompenserer for de relativt små lejligheder. 

Husleje og indskud 
 
Det er vores ønske, at folk med almindelige pensionsforhold skal kunne 
have råd til at bo i Den 3. Revle. Dette forhold samt de rammer, som 
cirkulæret om boligydelsen fastsætter for tilskud, nemlig brutto 65 m2 
for enlige og 85 m2 for par, har styret de planlagte størrelser af 
lejligheder.  
 
Da trapper, fælles arealer og fælles faciliteter indregnes, når 
boligydelsen beregnes, så vil hver lejlighed i sig selv blive ca. 2o m2 
mindre. Tallene i skemaet  omtrentlige 
 
Antal Brutto m2 Netto m2 

 
indskud Husleje uden varme, 

Vand, el, TV/Netforb. 
10 65 45 29.000 kr. 5.500 kr. 
10 75 55 34.000 kr. 6.250 kr. 
8 85 65 38.000 7.000 kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den 3.Revle R
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Længst mulig i eget liv - på Nørrebro

Vi er en gruppe aktive borgere (+55 år) med mange sociale og menneskelige 
ressourcer og med stærk tilknytning til Nørrebro, hvor vi har vores netværk. 
Vi er engagerede og optaget af samfundsspørgsmål, og vi har altid været 
aktive medspillere og initiativtagere. Selv om vi ældes, har vi ingen planer 
om at være os selv nok. Vi vil fortsætte med at være en aktiv del af Nørre-
bro, det samfund, vi kender og er en del af. 

Vi har i flere år arbejdet energisk på at skabe et seniorbofællesskab på 
Nørrebro. Vi har arbejdet med mange forskellige muligheder, men vi må 
erkende, at Nørrebro er så godt som udbygget, og at ombygning af ældre 
bygninger er mindst lige så dyr, som nybyggeri.

Lokal støtte

Vi har mødt stor lokal støtte til vores projekt. Lokaludvalget har i en 
henvendelse til Borgerrepræsentation af d. 28.1.2013 (bilag 1) peget på, at 
bofællesskabet kan blive en værdifuld del af det lokale område på Nørrebro, 
og at de er glade for at få den tomme grund aktiveret.
Derudover har projektet også modtaget støtte fra Bregnerødgade/ Tikøb-
gade vejlaug (bilag 2), som bl.a. skriver, at bofællesskabet: ”… vil være et 
stort løft for vores lokalområde og aktivt styrke vores fællesskab på tværs af 
generationer i et forsømt og nedslidt område.”

Omtale af projektet i Nørrebro Nordvestbladet m.v. har ført til henvendelser 
fra 25 interesserede ud over den eksisterende arbejdsgruppe.
En ideel grund, men det haster.

For snart 2 år siden, blev vi af Nørrebro Lokaludvalg gjort opmærksom 
på byggegrunden på hjørnet af Lundtoftegade/Tikøbgade. Den har været 
forhandlet til flere sider, men vi har nu et tilsagn om, at vi vil kunne købe 
grunden, hvis vi får et kommunalt tilsagn om tildeling af grundkapital. Det 
er sidste udkald, for de ønsker grunden solgt snarest mulig. Byggegrunden 
er nærmest den eneste tilbageværende på Nørrebro med den rette stør-
relse. Dens placering på et hjørne giver meget fine muligheder for at 
skabe en ideel ramme om et bofællesskab med en god balance mellem de 
private boliger, der er orienterede mod syd, og de fælles faciliteter ud mod 
Lundtoftegade.

Vi er opmærksomme på, at der skal laves et kommuneplanstillæg.

Et hus, vi kan være stolte af

Vi har en enestående mulighed for at skabe noget helt nyt inden for 
seniorbofællesskaber i de store byer, hvor vi indtænker bæredygtighed i 
byggeri og levevis, et tæt socialt fællesskab mellem beboerne og et aktivt 
samvirke med det kvarter, vi bliver en del af, som kan blive stil stor gensidig 
glæde.

Vores bofællesskab vil blive et eksempel, som både vi og kommunen med 
stolthed kan vise frem for byens gæster.

Bofællesskabet D.3 Revle Lundtoftegade/Tikøbgade 
Hvem er vi?

Den 3.Revle R Mangor & Nagel
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Nørrebro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af 
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem 
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus. 

Nørrebro Lokaludvalg 
Kulturhuset Støberiet 
Blågårds Plads 3. 2.sal 

2200 København N 
 

Telefon
3537 1440

E-mail
Z18R@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800077

 

 
Nørrebro Lokaludvalg 

Lundtoftegade 87 
2200 København N 

 
Til Borgerrepræsentationen 
brsek@okf.kk.dk 
 
 
 
 

Støtteerklæring fra Nørrebro Lokaludvalg  
til Seniorbofælleskabet Den 3. Revle 

Nørrebro Lokaludvalg bakker op om bofælleskabet Den 3. Revle og 
deres planer om et seniorbofælleskab på hjørnegrunden Tikøbsgade og 
Lundtoftegade. Lokaludvalget glæder sig over, at en af de få 
byggegrunde på Nørrebro endelig kommer i spil. Samt at København 
tilføres endnu et boligfællesskab – et område, hvor København er 
sakket langt bagud for bl.a. resten af Sjælland.  

Lokaludvalget har igennem årene modtaget mange klager og 
henvendelser angående den tomme grund på hjørnet af Tikøbgade og 
Lundtoftegade, hvorfor vi nu med stor glæde, ser muligheden for at få 
denne aktiveret. 
 
Grunden endte efter konkurs først i Amagerbanken og derefter i 
Finansiel Stabilitet. Finansiel Stabilitet har meddelt, at de vil sælge 
grunden til den, der først underskriver et skøde. Det er derfor af stor 
vigtighed, at der handles, og handles hurtigt, da det er en unik 
mulighed for, at få gennemført dette projekt i den helt rigtige kontekst. 
 
Den 3. Revle og boligselskabet Domea har lagt et bud på grunden. 
Men før de kan skrive under, skal Københavns Kommune bevilge 
seniorbofællesskabet grundkapital til 28 almene boliger inkl. 
fællesfaciliteter. 
 
Nørrebro Lokaludvalg skal derfor opfordre Borgerrepræsentationen til 
at bevilge den nødvendige grundkapital, så boligselskabet Domea får 
mulighed for at erhverve grunden, og seniorbofællesskabet dermed 
kan blive en realitet. Lokaludvalget er af den opfattelse, at 
bofællesskabet kan blive en værdifuld del af det lokale område på 
Nørrebro. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Kim Christensen 
Formand 
Nørrebro Lokaludvalg 

Støtteerklæring fra lokaludvalget
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