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Bofællesskabet OTTRUPGÅRD i Skørping/ Nordjylland 
 
[ Bemærkninger fra PK ] 

OTTRUPGÅRD består af ca. 20 andelsboliger og et fælleshus (en tidligere landbrugsejendom). 

Alle huse er håndværker-opførte i mursten og træ med et ensartet præg - omkring en gennemgående 

’landsbygade’ der førte til fælleshuset. Dette indeholdt en række fælles faciliteter som storkøkken, 

spisesal, vaskehus, værksted, opholdsrum, informations-tavler. I en sidelænge er der 

opmagasinering af bohave, cykler og meget mere.  

Der er meget store grønne udenoms-arealer, blandt andet med plads til leg, boldspil, bålplads - og til 

et meget stort solfangeranlæg med tilhørende nedgravet tank til det varme vand.  

De daglige fællesspisninger hver mandag til torsdag, lavet af skiftende madgrupper er en meget 

betydende aktivitet med fin opbakning. Ligesom til den fælles opgave med at vedligeholde 

bygninger og arealer. Der er et lille hønsehold og en køkkenhave (når nogen tog initiativ til det). 

Beboersammensætningen er godt køns- og aldersspredt.  

Fællesskabet er etableret samarbejde mellem Skørping kommune og en initiativgruppe der fik 

tilnærmelsesvis idéelle vilkår i opstarten, både planlovsmæssigt og økonomisk.  

 
[ Bemærkninger fra CH ] 

På Ottrupgård blev vi præsenteret for et bofællesskab, som virkede ret målrettet og pragmatisk. Det 

var et fint areal. Små hyggelige huse. Dejligt køkken til fællesspisning. Efter min smag var det hele 

dog et ret borgerligt bofællesskab med for lidt fokus for bæredygtighed og en større mission, hvis 

jeg må sige det sådan. Det er fint at finde sammen på den måde og få fælles spisning og fælles 

vaskekælder. Jeg ser det fællesskab, som jeg tilslutter mig, på en anden måde. Og det vil jeg gerne 

uddybe vel lejlighed :-) 

 
[ Bemærkninger fra CP ] 

Bofællesskab Individuelle, ejerbolig - fælles eje. Nedlagt landbrug. Ottrupgård. 

Bofællesskab, traditionelt 

Børne familier - Akademiker=Høj indkomst ( ikke beboere med ’håndværker-hænder’) 

Fælles spisning - Økologi kun ved mad indkøb - Fællesskab, primært pga fælles mad 

Fælles hovedhuse (tidl. Stald-lade-maskinhus) - Lidt alternative energi former 

Ejerboliger - Dyrt - Stort indskud høj husleje - Veletableret - Ensartet arkitektur 

 

 

 

 


