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Baggrund
Olivia og Oskar mødte hinanden på universitetet 
for 6 år siden, hvor de studerede biologi og fandt 
ud af, at de begge brændte for naturen og gerne 
ville gøre noget i fællesskab med andre. Derfor 
fandt de sammen og startede en naturklub på 
Facebook, hvor de med faste mellemrum tilbød 
ture ud i naturen for at finde svampe, se på insek-
ter og samle muslinger for et mindre beløb. 

I løbet af studiet flyttede de sammen i en lille to-
værelseslejlighed, som Olivias forældre lejede 
ud. De var superglade for den lille bolig midt i 
byen med masser af liv, biograf, café og barer. 

Efter studiet fik de begge fik arbejde, og lysten til 
mere plads opstod. De ville gerne have mulighed 
for at dyrke egne grøntsager. De så på flere par-
celhuse både i og uden for byen, men de kunne 
ikke rigtig se sig selv i et parcelhuskvarter. For to 
år siden så Oskar et opslag om et mindre række-
hus i en forstad med god kollektiv trafik med mu-
lighed for have, fælles dyr og for at præge områ-
dets opbygning, da alle ville flytte ind på næsten 

samme tid. Det var en almen boligforening, som 
stod bag boligen, og de skyndte sig at søge og 
var heldige at få et rækkehus.

Olivia gik ind i bestyrelsen for at være med til at 
præge opbygningen af området, og hun syntes, 
at det er meget lærerigt at være en del af beboer-
demokratiet, som for det meste foregår på sociale 
medier.

Om boligen
Ud over det lille rækkehus er der mange fælles 
faciliteter og et grønt område i midten af bebyg-
gelsen. De har en privat have, som de dyrker, og 
deler grøntsager, erfaringer og frø med mange af 
de andre i bebyggelsen. 

Om sommeren samles de ofte spontant og gril-
ler sammen. Oskar og Olivia har med deres bag-
grund været med til at skabe et habitat for insekter. 

Ønsker til boligen
Plads til bistader og andre grønne tiltag.
Lille opbevaringsrum med plads til alt deres udstyr.

Olivia & Oskar
31 og 33 år, biologer optaget af fællesskab  


