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Boligkoncept: Hold 1 

1//HVEM VIL VI GERNE PÅVIRKE? 
 
Hvem er den primære bruger af vores boligkoncept-idé? 
Unge med tilknytning til Gentofte Kommune (forskelle i økonomisk indkomst, kulturer m.v. ) 
Kommunen anviser 10 %  til ungdomsboligerne – noter skal være under uddannelse. Fortrinsvis 
studerende på SU.  
DTU – cykel afstand til uddannelsesinstitutioner i KBH´s området.  
Udenlandske studerende.   
 
Hvad karakteriserer beboeren? 
Kan være unge fra Gentofte, men også andre steder fra, fx anden del af DK/udland.  
Unge under uddannelse.  
Bor der ikke så længe, kun under uddannelse > 4-5 år.  
 
Hvilke teknologier og apparater er beboeren omgivet af? 
Gratis WiFi, internet, minus nøgle er et plus, minus telefon plus IPN 
Digital administration.  
App til fællesskab 
Mobilpay 
Elektronisk adgang til og bookning af sportspark faciliteter.  
 
Hvad skal boligen løse for beboeren i dagligdagen? 
Tag over hovedet, tryghed, fællesskab, netværk – nye venner og kærester, understøtte personlig 
identitet, attraktive at bo der.  

2//HVAD VIL VI GERNE OPNÅ? 
 
Hvilken adfærd skal boligen understøtte? 
Privat og tilvalg af fælleskab. At kunne dyrke fælleskab på flere planer.  
Fælleskabet skal være uformelt og umiddelbart.  
 
Hvilken service skal boligen tilbyde? 
Overgangen fra hjemmeboende til udeboende. 
Fysisk tilgængelighed i omgivelserne og sportsfaciliter 
Tryghed – ”kan komme sikkert hjem” 
Social vicevært – en person der hjælper i gang med det sociale + fælleskabet. Faciliteter 
fælleskab med klubberne.  
 
Hvad kendetegner boligen? 
Attraktiv med mange uformelle mødesteder 
Fleksibilitet til evt. dobbeltbolig.  
 
Hvordan bliver boligen bedre, smartere og billigere?  
Lade beboerne/de unge have ansvar for vedligeholdelse af fællesarealer eks. vaske 
trapper m.v.  
Forpligtende fælleskaber der understøtter relationer og medfører billigere husleje.  
 

3//HVORDAN VIL VI OPNÅ DET? 
Hvordan vil vi påvirke beboeren? 
Sundhed ved udformning af fysiske omgivelser, således at de benyttes til fysiske udfoldelser fx parkour, 
løb m.v.  
Etablere ”opholdsøer” – attraktive og synlige til at søge fællesskabet.  
 
Hvilke bolig-kvaliteter/karakteristika tilbyder vi bebeboeren? 
Te-køkken, mulighed for at booke fælleskøkken til fællesskab.  
Nærhed til Sportsparken. (-og grønne områder). 
 
Hvilken service skal boligen tilbyde? 
Te-køkken.  
”Studiemiljø-cafe” hvor man kan mødes uformelt eller læse/arbejde. (Århus Fabrikken) Gerne i 
samarbejde med Sportsparken.  
 
Hvilken motivation og incitamenter hos beboeren vil vi spille på? 
Ambassadør-ordning – der mod lavere husleje, sikrer sociale fællesskabe/velkomst m.v.  
 
Understøtte iværksætter genet – så der startes aktiviteter op af beboerne selv. (Videre førelse af 
ungdomskommune” – gerne i samspil med stadion. Initiativer belønnes.  
 
Hvad gør vi konkret for at gøre boligen bedre, smartere og billigere? 
Opfordre til ”medhjælp” til drift/vedligehold.  
 
Fællesområder i Sportsparken.  

4//HVORFOR VIL DE UNGE BO I BOLIGEN? 
 
Hvilken værdi tilfører vores boligkoncept og for hvem? 
Klubberne kan tilføre værdi. 
Sport/Vision – sportsparken bør kunne tilføre værdi  
– skabe en vision 
Attraktivt at bo der! Skal give godt ry, så det sælger sig selv.  
”Prestige byggeri” 
 
Hvilke udfordringer løser vores boligkoncept? 
 
Partnerskab m. Stadion evt. m. fælles bestyrelse til kommerciel synergi – cafe, mad m.m.  
 
Sammenhængskraft til stadion – arbejde med forpladsen og sammenhæng mellem boliger og 
stadionparken.  
 
 
 
 



5//TEGN EN SKITSE AF JERES 
BOLIGKONCEPT-IDÉ 

1) Dobbeltfacade med indgang op 
ophold mod støjbelastede facade.  

  

Boligkoncept: Hold 2 

2) En imødekommende og livsskabende 
facade væk fra støjbelastede område – der 
skaber liv og rum i bydelen.   
Individuelle boliger. 
Butik og cafe i facaden mod sportsparken. 
Pool og fællesfaciliteter i området.  



Boligkoncept: Hold 2 

1//HVEM VIL VI GERNE PÅVIRKE? 
 
Hvem er den primære bruger af vores boligkoncept-idé? 
Lokale på venteliste. Lokale unge  (15) 18-24 år.  
Sportsinteresserede /stjernerne 
10 % anviste boliger   
 
Hvad karakteriserer beboeren? 
Overvægt af studerende.  
10 % anviste – positive valg 
Variation i forhold til valg.  
Variation ift. studerende .  
Unge uden guldske i munden.  
Socialt stærke. 
 
Hvilke teknologier og apparater er beboeren omgivet af? 
Hurtigt internet. (Hot spot) 
Smart city 
Ny teknologi – nøglefrit m.v. 
 
Hvad skal boligen løse for beboeren i dagligdagen? 
Dele med stadion.  
Synergier 
Let og tilgængelig 
Ejerskab 
Hjem 

2//HVAD VIL VI GERNE OPNÅ? 
 
Hvilken adfærd skal boligen understøtte? 
Ejerskab 
Fælleskab (Fri) 
Fordybelse 
Personlige behov 
Individuelle behov 
Variation 
Lyd isolering – Musik osv.  
 
Hvilken service skal boligen tilbyde? 
Boligindretning – køkken, bad 
Deklvis deling  
Vaskemaskine - > fælles 
 
Hvad kendetegner boligen? 
Lækker 
Højteknologisk  
Bæredygtig/Moderne 
 
Hvordan bliver boligen bedre, smartere og billigere?  
Optimering af fællesarealer. 
 

3//HVORDAN VIL VI OPNÅ DET? 
Hvordan vil vi påvirke beboeren? 

Stor variation i planløsningen 

Boligstørrelser – par 

 

Hvilke bolig-kvaliteter/karakteristika tilbyder vi bebeboeren? 

Individuelt 

Dele-økonomi 

Bytte 

 

Hvilken service skal boligen tilbyde? 

 

Hvilken motivation og incitamenter hos beboeren vil vi spille på? 

 

 

Hvad gør vi konkret for at gøre boligen bedre, smartere og billigere? 

4//HVORFOR VIL DE UNGE BO I BOLIGEN? 
 

Hvilken værdi tilfører vores boligkoncept og for hvem? 

 

Hvilke udfordringer løser vores boligkoncept? 

 

Behov for boliger lokalt! 

 

 

 

 



5//TEGN EN SKITSE AF JERES BOLIGKONCEPT-IDÉ 

 

Boligkoncept: Hold 2 




