
Dokument 1 B. KLYNGER 

 
Ønsker til klynger 
 
Klyngerne skal give et fællesskab, der er mindre end det store fællesskab 
 
Klyngerummet skal være et socialt opholdsrum: et falde ind sted og et hænge ud sted: god te og 
kaffe, spil, der hvor man af og til ser film eller fodboldkamp sammen i klyngen. 
 
Det skal være hyggeligt, og materialerne skal være indbydende. Det skal være en fælles stue. Lille 

køkken mulighed for te og kaffe. ved spisning: man henter maden i cafeen. Kagebagning o.l. kan 
foregå i privat lejlighed 
 
Alle, der hører til klyngen, skal komme forbi klyngen, og der skal være indblik, så man får øje på 
hinanden og lyst til at gå ind. 
 
Det er vigtigt at fællesrummet er afgrænset, så man ikke bliver generet i sin lejlighed af folk der 
sidder i fællesrummet. 
 
 
Ideer til hvordan man kan bruge klynger: 
 
Fælles printer og wifi i klyngerne. 
 
Evt. dueslag til alle klyngemedlemmer. Opslagstavle. 
 
Aviser, spil, bogreol 
 
Projektor/fjernsyn til fælles film, håndboldkampe, valgaften etc. 
 
Spise sammen fx en gang om ugen. Stort bord, så alle kan være der. 
 
 
Organisering af klynger:  
 
Blandede lejligheder i hver klynge: ca. 30% børnefamilier, 30% par/tre eller fire voksne, 30% enlige 
 

Vi støtter, at der kan være minimum 10 klynger med klyngerum  På baggrund af, at vi måske 
bliver 120 boenheder, synes vi det passer bedre med 10 klynger = 12 boenheder pr. klynge 
 
 
Klyngerum kunne være 50 m2 
 
Vi forestiller os, at der er vaskefaciliteter tilknyttet hver anden klynge. Der skal ca. være 2 
maskiner pr 15 lejligheder, men der kan sagtes være 2 maskiner i hvert rum. Vaskerummene skal 
selvfølgelig være lydisolerede, så maskinerne ikke generer hyggen i klyngerum. 
 



Vi vil gerne undgå tørretumblere, men hvis vi ikke skal have dem, skal vi have plads til at tørre tøj 
på taget, i drivhusene, på svalegangene eller lign. 
 
Overordnet skal man i hver klynge være enig om, hvordan rummet skal bruges. Det kan være en 
løbende diskussion med (foreløbige) beslutninger på jævnlige fællesmøder. På den baggrund kan 
klyngerne fungere og se forskellige ud. 
Et lille eksempel kunne være regler for, hvilke bøger man placerer i klyngerummet. 
 
Vi mener desuden, at det kunne være fint, at beboerne har indflydelse på, hvem de skal bo i 
klynge med. 


