Bofællesskabet, Elmegård, Frederiksværk
Vision og mål
Visionen er at skabe et fremtidens bofællesskab tæt på naturen og
samtidig i en landsbymæssig sammenhæng. Formålet er at
varetage medlemmernes fælles interesser med udgangspunkt i
socialt fællesskab, udnyttelse af vedvarende energi, samt en
ressourcebevidst og økologisk livsførelse.
Beliggenhed
Placeringen i Vinderød er ideel for denne type bofællesskab, bl.a. fordi en stor del af arealet
forbliver landzone. Det giver mulighed for dyrehold og grøntsagsdyrkning, som er vigtige koncepter
i projektet. Der er desuden nærhed til skole, rekreative arealer, sportsfaciliteter og golfbane som
gør beliggenheden optimal, da den tilbyder adgang til det bedste af både by og land.
Beboerne
Både selve beliggenheden og bebyggelsen med forskellige størrelser huse indikerer
sammensætningen af de kommende beboere, fra børnefamilier, sigler, singler med børn, ældre,
seniorer – kort sagt alle aldre og familiesammensætninger.
Det samlede antal beboere vil ved fuld udbygning være ca. 410 mennesker, som skønnes fordelt
som følger:
DEMOGRAFI

Familier småbørn
Familier store
børn
Unge til leje
Enlige
Ældre par
Enlige ældre
SUM
Børn 0 - 11
Børn 12 - 16
Unge 16 -25
Voksne 25 - 70
Ældre +70
Fordeling af børn
Dagtilbud
Grundskole
Efterskole
Gymnasium
Erhvervsskole
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Overordnet planlægning:
Grundareal: 130.000 m² ekskll. veje, hvoraf ca.de 110.000 omlægges til byzone og de 20.000 m²
Forbliver landzone
Bofællesskabet Elmegård er på i alt 150 boliger med tilknyttede fælleshuse.
Den samlede bebyggelsesprocent er max 30%.
Boligerne er mellem 60 og 160 E m².

Arkitektur og byggesystem:
Arkitekturen tager hensyn til det smukke
kuperede landskab nær Arresø således terrænets
topografi danner grundlag for placeringen af
husene og med en gennemgående arkitektur i
såvel udformning som materialevalg fremstår
bebyggelsen samlet og harmonisk i landskabet.
Eksempelvis udføres overgange mellem de
forskellige områder og funktioner i med
beplantning som eksemplet her viser efeu plantet
i hegn mellem husene (ref. Sjølundsparken)
Husene opføres i byggesystem af træ med
isolering som træfiber og med træbeklædning af
hensyn til den mindst mulige C02 udledning.
Dette giver ligeledes et sundt indeklima
Alle huse udstyres med solceller som tagsten.
Byggegrundene har samme bredde (7,80 m) for størst mulig fleksibilitet med udvidelsesmulighed
fra grundmodulet på 60 Em² til i alt 160 Em².
Fælleshus
Der opføres et fælleshus på ca. 1500 E m² som
samlingssted for beboerne og som et sted, hvor andre kan
komme og deltage i aktiviteter eller blot spise i
caféen/restauranten. Fælleshuset vil indeholde muligheder
som: Fælles køkken, motions-/aktivitetsrum,
foreningslokaler, musikrum, hjemmearbejdspladser, biograf,
stort fælles fryserum og kølerum til grøntsager,
gæsteværelser, der kan bookes af beboerne. Ligeledes er
der værksted, teknikum, fælles vaskeri med blødt vand.
Sjølundsparken, Hellebæk

Køkkenhave og dyrehold
På den anden side af Helsingevej anlægges en
økologisk grøntsagshave, evt. i samarbejde
med ”Fra have til Mave”
Det er tanken at opføre orangerier og en
mindre produktionshal.
Der vil være mulighed for at holde heste og får
på dele af bebyggelsens arealer samt på den
anden side af Helsingevejen.

