
Ollekolle i Tikøbsgade 5

En tom grund på Tikøbsgade på Ydre Nørrebro har de sidste 5-6 år være

drømmespottet for et nyt seniorbofællesskab, der skal hedde Den 3. Revle. Et

bofællesskab bestående af 33 lejligheder i 5 etager og 200 kvm fælleshus med

tagterasse. Planen er, at fælleshuset skal åbnes op som et forsamlingshus, der

kan komme hele kvarteret til gode.

Det er en gruppe ældre borgere, der selv står bag idéen om et

seniorbofællesskab på grunden i Tikøbsgade.

Et samarbejde mellem en boligforening og en gruppe ældreEt samarbejde mellem en boligforening og en gruppe ældre

Boligforeningen Domea er sidenhen blevet samarbejdspartner og har nu en

købsaftale på grunden på Tikøbsgade 5, og arkitekttegningerne er nu

udarbejdet. Københavns Kommune har givet tilsagn om 6 mill. til anlæg og der
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er pt. en kommuneplansændring for grunden i høring, der skal tillade boliger på

grunden i større udstrækning end de 25 %, der er rammen på nuværende

tidspunkt. Næste skridt er en formel godkendelse fra Københavns

Borgerrepræsentation.

Stor interesse blandt Nørrebros ældreStor interesse blandt Nørrebros ældre

Der mødte over 100 interesserede borgere op til et informationsmøde den 7.

september om bofællesskabet, så interessen er stor. Listen til de 33. lejligheder i

Den 3. Revle er allerede overtegnet, og det positive biprodukt er, at der er

blevet dannet et par nye ollekolle-arbejdsgrupper, som vil gå i fodsporene på

Den 3. Revle.      

Nørrebro Lokaludvalg har støttet projektetNørrebro Lokaludvalg har støttet projektet

Nørrebro Lokaludvalg har bakket op om projektet de sidste 3 år, dels hjulpet

gruppen med at finde frem til grunden på Tikøbsgade, og dels ved at skabe

kontakt mellem borgergruppen og politikerne i Borgerrepræsentationen.

Desuden støttede Lokaludvalget via puljemidler afholdelsen af

informationsmødet den 7. sep.  

Læs mere om Den 3. Revle i

Politiken(http://politiken.dk/forbrugogliv/boligogdesign/hjemmet/ECE2403198/over-

hundrede-droemmer-om-at-bo-i-noerrebros-naeste-seniorbofaellesskab/) (September 2014)

og i Nørrebro-Nordvest-Bladet(http://dinby.dk/noerrebronordvest-bladet/aktive-aeldre-

vil-flytte-sammen-paa-noerrebro) (Marts 2013) 
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