
RULLESTENEN
Et bofællesskab der hylder bæredygtighed, 
kreativitet og fællesskab



Rullestenen er for dig, som ønsker at bo på en anden måde, end du gør nu. 

Hvor kultur og fællesskab bringes ind i hverdagen. For dig, som gerne vil bo 

bæredygtigt. I Rullestenen bor man smartere, til gavn for miljøet og dig. 

Det handler om værdien i at bo mere kompakt og dermed nyde livet - 

lettere. At få mere tid til dig og dine interesser. Til familien og meningsfulde 

fællesskaber med andre. 

Bofællesskabet består af 47 private ejerboliger samt et stort fælleshus og 

opføres i den nye, mangfoldige bydel ’Musicon’ i Roskilde.

Rullestenen

Rullestenen er inspireret af musikkens univers, som sammen med kunsten og 

iværksætteriet fylder Musicon området med liv. Flere danske sangtekster bruger 

ordet rullesten som symbol på energi og aktivitet, og et af de mest berømte, ældste 

og meste hæderkronede internationale rock bands bærer dette navn. En rullesten 

er en afrundet sten, der har fået sin form efter at have rullet rundt i strandens 

brændingszone eller i vandløb. En rullesten er dynamisk og holdbar. Som musik 

og kunst. Som Musicon. Kvaliteter som vi ønsker også kommer til at gælde for 

fællesskabet i Musicon.

Navnet Rullestenen

Bæredygtigt bofællesskab i Roskildes 

kreative kunstnerlandsby
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EcoVillage visionen bygger i høj grad på en grundtanke om en udvidet form for “strukturel 

og indbygget” deleøkonomi i forhold til de tre store poster i danskernes privatøkonomi 

- bolig, bil og husholdning. Det er de tre poster, som udgør den største andel af 

danskernes samlede miljø- og klimaaftryk. Både i forhold til antallet af kvadratmeter, der 

er behov for til daglig, kørselsbehov og til madspild, mener vi, at man i et bofællesskab 

kan komme meget længere sammen, end man kan i et enfamilieshus, med 1-2 biler, 

en masse kvadratmeter, som ikke er til nogen glæde i dagligdagen (og skal opvarmes, 

oplyses, rengøres og vedligeholdes), og en masse mad, som dagligt går til spilde fordi det 

er så vanskeligt at forudse dagens maver. 

Vi mener, at det giver god mening at tænke anderledes, både af hensyn til pengepungen, 

men også af hensyn til miljø og klima. Derudover skaber det stor værdi for den enkelte at 

have et socialt fællesskab i hverdagen.

For parret, hvor to hurtigt skal være alt for meget for hinanden, fordi hverdagen er for travl 

til sociale arrangementer i fritiden. For skilsmissefamilien, hvor bofællesskabet kan være 

et kærkomment kompromis, hvor begge kan bo. For enlige, der kommer hjem til et tomt 

hus. For flere generationer, vennepar, eller for ældre, som savner liv og glade dage, at 

være noget for andre i hverdagen.

Det er i virkeligheden vanskeligt at komme i tanke om, hvem der ikke har glæde af et 

hverdagsfællesskab. 

Visionen bag Rullestenen
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FACADER

Bofællesskaber er som musik - noget vi skaber sammen  

Vi mener, at bofællesskaber nyder godt af forskelligskab. Derfor 

skal beboerne i Rullestenen, i fællesskab, være med til at udvikle 

og præge bofællesskabets retning på længere sigt. Vi har skabt 

de grundlæggende rammer, for at fællesskabet mellem beboere 

kan blomstre. Derfor vil enkelte fællesaktiviteter og værdisæt 

være prædefinerede i vedtægterne. Resten skal bofællerne skabe 

sammen. 

Fællesskabet
Det er vigtigt for os at understrege, at vores idé om et 

bofællesskab kan rumme mange grader af fællesskabsinvolvering. 

Det bofællerne først og fremmest samles om er tilberedningen 

og fællesspisningen af den økologiske aftensmad mandag til 

torsdag, hver uge. Derudover udtrykker mange mennesker i dag 

en bekymring for - at bofællesskabet ikke må blive en lukket klub, 

de ønsker at bevare en tæt kontakt til venner og familie udenfor 

bofællesskabet, og de vil gerne have tid til den lille nære familie og 

sig selv med en god bog eller lignende.

Som vi ser det, kan det samme menneske fra dag til dag og fra 

tid til anden have et meget varierende socialt behov. Det skal der 

også være plads til i et bofællesskab. Ca. hver 3-4 uge skal man 

som beboer hjælpe med at lave mad til resten af fællesskabet. 

Man bestemmer selv, i hvilket omfang man vil engagere sig i 

udvalg, i arbejdsgrupper, i bestyrelsen, i hønsehusbyggeriet, i 

fisketurene eller hvad man nu brænder for.

Fællesspisning
Rullestenen holder økologisk fællesspisning mandag til torsdag 

– hver uge. Det er beskrevet i vedtægterne, og indbetaling til 

madordningen er obligatorisk. Den økonomiske ramme er 

fastsat til ca. 50 kr. pr. voksen og 30 kr. pr. barn. Det skal være 

økologisk mad, og man skal kunne spise godt, uanset om man 

er veganer, kan lide at spise kød, eller har allergier, der skal 

tages hensyn til. Udover denne ramme er det op til bofællerne 

i Rullestenen selv at beslutte, hvem der skal stå for ordningen, 

hvordan der skal købes ind, hvem der skal stå for madplanerne 

med videre. Vi er med i hele processen og deler af vores viden 

og hjælper med at facilitere, men I får den fulde fornøjelse af at 

beslutte sammen, hvordan I vil have det indenfor rammen. 

Eldelebilsordning
I lighed med madordningen er der en ramme for el-delebils-

ordningen, som I selv skal beslutte, hvordan skal se ud. Først og 

fremmest skal alle være med i ordningen, også selvom man mener, 

at man ikke vil komme til at bruge den. Ellers kan den ikke få den 

skalering, den skal have, så der altid er en bil til rådighed, når der 

er behov for det. Ambitionen er at Rullestenen det første år skal 

have tre el-delebiler. Den planlagte udgift til basisabonnementet 

fremgår af oversigten med fællesudgifter. Ordningen skal 

baseres på elbiler. Vi er klar med råd og vejledning, i det omfang 

fællesskabet vil bruge os til det, men det er også en sjov fælles-

skabsopgave at stå for selv, og det er et emne, som mange har en 

holdning til. Se også købsaftale.

Fællesadvokaten
I den tid vi har været i gang, har der udviklet sig et begreb, som

vi kalder “fællesadvokaten”. Når man er så mange, der køber 

bolig samtidig, kan det nemlig godt betale sig at gå sammen om 

advokatydelsen. Typisk er det de første købere i bofællesskabet, 

som går sammen om at finde en advokat, og så hægter de 

efterfølgende beboere / nye boligkøbere sig på ordningen. 
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Afstande fra Rullestenen

1. Ragnarock Museum                                  450 m. 

2. Caféer og butikker ved containerstriben     300 m.  

3. Rabalderparken                        600 m.

4. Indkøb                         450 m.

5. Hal 12                                                         400 m.

6. Roskilde Station   1,5 km. 

7. Stændertorvet     2 km.

8. Roskilde Domkirke               2,3 km. 

9. Vikingeskibsmuseet    3 km.



Bygning 1

Bygning 2

Bygning 4 Bygning 5

Bygning 6

Fælleshus

P-hus

Bygning 3

Situationsplan

Visualisering af P-hus
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Arkitektonisk beskrivelse

Musicon-bydel har hen over en årrække udviklet sig til en ny og 

levende bydel, med alternative boformer, med grobund for et stort 

kreativt miljø, og med fokus på bæredygtighed og fællesskab. 

Rullestenen passer som fod i hose ind i dette miljø. 

Som med alle øvrige EcoVillage-projekter, er omdrejningspunktet 

i Rullestenen en alternativ bebyggelse, der tilbyder anderledes 

boformer end det traditionelle byggeri, med kompakte 

minimalboliger og maksimal prioritering af fællesskabet i 

bebyggelsen.

Bebyggelsen består af 6 bygninger, samt et større fælleshus. 

Størstedelen af boligerne er orienteret omkring en fælles 

adgangsvej – ’Det lokale stræde’. Et levende gaderum med grøn 

beplantning, der inviterer til ophold foran boligerne, hvilket danner 

en fin grobund for, at der med tiden kan opstå gode naboskaber. 

På bagsiden af boligerne ligger bebyggelsens to fælles, grønne 

haverum – hver med sin karakter. Disse haverum er beplantet 

med frugttræer og buske. Disse grønne rum inviterer både 

til ophold og afslapning, men også til leg og aktiviteter som 

eksempelvis dyrkning af egne krydderurter og grøntsager.

Rundt i bebyggelsen placeres depotskure samt cykelparkerings-

pladser, hvoraf en del er overdækkede.

Bygningernes udformning, såvel som facade, har et meget 

dynamisk og varieret udtryk, blandt andet med bebyggelsens 

karakteristisk takkede tagprofil. Bygningernes udformning danner 

naturlige opholdsrum i gadeplan og tagterrasser på toppen, i 

samspil med de udvendige trapper, der også er med til at skabe 

små intime rum.

Det samlede udtryk er som et levende patchwork-mønster, med 

sammenfletning af mange forskelligartede boligtyper, der huser 

lige så mange forskellige typer mennesker. Facaderne vil bestå 

af mange forskellige materialetyper som metal, træ og skifer, i en 

dynamisk og levende helhed.

Fælles for alle boligtyper er, at de er kompakte, med mulighed for 

mange små soveværelser og mindre opholdsrum, så beboerne 

motiveres til at søge ud og opholde sig blandt naboerne i de 

meget generøse fællesfaciliteter, som bebyggelsens hjerte, 

fælleshuset, tilbyder. 

Fælleshuset, der opføres i to etager, tilbyder spisesal/fælleskøkken, 

værksted, vaskeri, øvelokale, kontorarbejdspladser, tv-stue, 

gæsteværelser/teenage-afdeling, m.m. Fra spisesalen er 

der direkte udgang til en sydvendt opholdsterrasse i direkte 

forbindelse med et af bebyggelsens grønne haverum.

Fælleshusets facader beklædes udelukkende med træ og fremstår 

som et helt særligt hus - nemlig samlingspunktet i bebyggelsen.

”En alternativ bebyggelse, der tilbyder anderledes boformer 
end det traditionelle byggeri, med kompakte minimalboliger 
og maksimal prioritering af fællesskabet i bebyggelsen”

Søren Tortzen, 
Designansvarlig, Arkitekt maa, C. F. Møller Architets
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Har du hjemme i Roskilde, er du aldrig langt fra hverdagens 

nødvendigheder og fritidens mange muligheder. Her finder du 

masser af natur, kultur, indkøbsmuligheder, daginstitutioner og 

skoler. Fra Roskilde Station bringer toget dig til Københavns 

Hovedbanegård på under 30 minutter.

Som en af landets ældste byer, har Roskilde en fantastisk kultur-

arv og emmer af historiske beretninger. Det ser man tydeligt i 

bymidtens hyggelige gågader, hvor pulserende caféer og butikker 

ligger dør om dør med gamle købmandsgårde, brostensbelagte 

pladser og den storslåede Roskilde Domkirke, der tårner sig op 

som byens vartegn. 

Byen er smukt placeret ved Roskilde Fjord, og du skal ikke langt 

fra bymidten, før du befinder dig i et unikt naturlandskab præget 

af istidens kræfter - hvor bugtende bakker står i kontrast til grønne 

marker og frodig skov. 

Roskilde forener moderne byliv med gamle 
fortællinger, fri natur og højt til himlen

Kunstnerisk mekka i Roskilde
Musicon er Roskildes nye, kulturelle kvarter. Tidligere en 

betonfabik, men nu en bydel, der emmer af atmosfære, 

kreativitet og musisk tematik i gaderne. Både beboere og 

besøgende tiltrækkes af områdets utraditionelle rammer, hvor 

events og kulturprojekter er omdrejningspunktet. Dansescener,

rockmuseum, øvelokaler, skaterpark og kunstnerværksted 

gør blandt andet, at Musicon er en smeltedigel for kunstnere, 

designere, musikere og kreative virksomheder. 

De mange kulturtilbud og fællesskabsorienterede aktiviteter er i 

perfekt harmoni med Bofællesskabet Rullestenen, der fokuserer på 

netop dette. Her er plads til alle - børnefamilier, unge, voksne og 

ældre – der ønsker at bringe kreativiteten og fællesskabet helt ind 

i hverdagen. Inde som ude har du faciliteter, der gør det muligt at 

indgå i de fællesskaber, du finder spændende. 

Et grønt bymiljø
Musicon har fokus på et grønt bymiljø, hvorfor der blandt andet er 

reduceret bilkørsel og fokus på, at det skal være nemt og trygt for 

beboere at bevæge sig rundt i området, og hvor gaderne inviterer 

til ophold og langsom færdsel. Bilerne skal primært parkeres i 

bydelens udkant, hvorfra der kun er en kort gåtur til bolig, arbejde 

eller kulturoplevelse

Rabalderparken
Rabalderparken er et regnvandsanlæg skjult som et stort rekreativt 

område med trampoliner, gynger, hængekøjer og fitnessredskaber 

– perfekt for børn og barnlige sjæle.

Hal 12
Hal 12 er Musicons store skaterhal. Med et bevaret industrielt 

udtryk og sine rustikke facader, skaber Hal 12 det perfekte 

mødested for alle, der elsker at have hjul under fødderne og vind i 

håret. 

Containerstriben
Containerstriben består af en række ombyggede containere, der 

udgør Musicons alternative handelscentrum, hvor du blandt andet 

kan finde spisesteder, kafferisteri, yogastudie og en garnforretning.
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Billeder fra bydelen Musicon



Visualisering af gårdrum



Byggeriet, fælleshuset og de individuelle boliger
Rullestenens ramme opføres som modulbyggeri i træ med 

papiruldsisolering. Facaderne kommer til at have et meget 

varieret udtryk, som fremgår af visualiseringerne. Der er

fjernvarme i bofællesskabet, fordi det var en mulighed og fordi, 

at vores vurdering er, at på lang sigt, i takt med, at graden af 

vedvarende energi øges i produktionen, vil fjernvarme være 

den mest stabile og grønne varmeform. Der vil blive etableret 

et solcelleanlæg på fælleshusets tag der forsyner fælleshuset 

med strøm i hverdagen. Flere steder i bebyggelsen vil der blive 

opsamlet regnvand i regnvandstønder, som bl.a. kan anvendes 

til cykelvask eller vanding af højbede med krydderurter og 

grøntsager, hvis bofællesskabet etablerer disse.

Egen terrasse, altan eller have
Som bofælle i Rullestenen har du din egen private bolig med 

terrasse, altan eller have. Selvom fællesskabet er i fokus, skal 

det være muligt at trække sig tilbage til det private rum, med 

tid til ro og selvfordybelse. Her kan man prioritere familie, 

venner og sig selv, ikke mindst.

Rytmen mellem privatliv og fællesskab

Fælleshuset
Fælleshuset på 510 m2 kommer til at indeholde blandt andet 

spisesal, køkken, legerum, værksted/cykelværksted, øvelokale, 

fællesvaskeri, tv-stue, atelier, kontorfællesskab, multirum, samt 

gæste- og teenageværelser. 

Der er boligstørrelser, der passer til dig, uanset hvor du er i livet. 

Boligernes størrelse spænder fra 46 m2 - 137 m2 hertil skal lægges 

andel af fælleshuset på 11 m2 pr. husstand.

Generelt har vi gjort vores for at sikre, at der ikke er spildplads i 

boligerne, at der er mulighed for mange små værelser i selv de 

mindre boliger, og mange forskellige boligstørrelser for at sikre, at 

der er plads til så mange forskellige familieformer og livssituationer 

som muligt. En overvejelse som vi gerne vil give med på vejen er - 

spar på antallet af kvadratmeter, du køber. Der er masser af plads i 

fælleshuset.

Tanken er, at alle deles om de kvadratmeter, som du/I ikke skal 

bruge til dagligt - gæsteværelset, kontorfællesskabet m.v.
Visualisering, fra en af boligerne
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Visualisering, Fælleshuset



Visualisering, fra en af boligerne i Rullestenen. Indbygget bogreol medfølger ikke. 



SVANEMÆRKET

Undertekst
1234 5678Visionen for Bofællesskabet Rullestenen er at skabe rammerne for det gode liv på en 

måde, så vi kan se fremtidige generationer i øjnene med god samvittighed.

Bæredygtighed er kernen i konceptet – en ny og anderledes måde at leve på, der udnytter 

fællesskabets fordele til gavn for planeten. Her deles vi om ressourcerne i langt højere 

grad end almindeligt boligbyggeri. Vi udnytter fællesrum og omgivelser på en mere 

ressourcebesparende måde, end hvis vi alle havde vores eget, lige fra delebilsordning til 

økologisk mad med reduceret forbrug af kød i fællesspisningen.

Hele byggeriet bliver Svanemærket, som betyder, at det lever op til skrappe krav i 

hele byggeriets livscyklus og er blandt andet kendetegnet ved et lavt energiforbrug 

inkl. præmiering for brug af vedvarende energi og et godt indeklima. Der er ligeledes 

skærpede krav til miljø og brug af sundhedsskadelige stoffer i byggeriet og strenge krav 

til bæredygtigt certificeret træ. Et svanemærket byggeri bliver gennemgået af en uvildig 

tredjepart i både byggeproces og det færdige byggeri.

I Scandi Bygs modulbyggeri er de bærende konstruktioner i FSC/PEFC-certificeret træ, 

verdens mest miljøvenlige råstof. I produktionsfasen spares store mængder energi ved 

et strømlinet forløb i moderne produktionshaller, hvor alle processer er energioptimeret. 

Derudover er bygningerne i lavenergiklasse og alle standardmaterialer er naturligvis miljø- 

eller svanemærket.

DET BÆREDYGTIGE FÆLLESSKAB

Foto af EcoVillage bebyggelsen i Lejre
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Vægge og lofter
Vægge og lofter vil fremstå hvidmalede med Svanemærket maling. 

Lofter udføres som hvidmalede gipsplank lofter, med synlige spor.

Der kan forekomme lokalt nedsænkede gipslofter samt rørkasser 

for at skjule konstruktioner, ventilation og andre tekniske 

installationer. Rørkasser og nedsænkede lofter fremgår ikke af 

lejlighedsplanerne.

Gulve 
Svanemærket lamelparket i eg, mat lak i opholdsrum med hvide 

fodlister. 

Køkken
Som HTH-køkken, eller i tilsvarende kvalitet fra Invita eller 

Designa. Som Type/model: Next Hvid Skuffelook med ca. 30 

mm egetræsbordplade med planlimet vask. LED spotlys under 

overskabe. 

Hårde hvidevarer
Indbygget køle-/fryseskab (A++), Induktionskogeplade med 4 

kogezoner, indbygningsovn (A) samt opvaskemaskine. 

Emhætte tilsluttet ventilationsanlæg. Fabrikat som Zanussi/

Electrolux /Thermex. 

Indvendige døre
Hvidmalede celledøre. Dørgreb udført som, rustfri stål med 

rosetter. Dørstopper udføres i rustfri stål  

Bad
Grå gulvklinker 20x20 cm. Det skal bemærkes, at de på 

lejlighedsplanerne viste flisestørrelser og mønster blot er en 

signatur og ikke et udtryk for fliseformat eller mønster. Hvide 

Vægfliser 20x20 cm. Spejl monteres over bordpladen. 

Armatur og bruser som Damixa og Hans Grohe. Belysning: LED 

spotlys. Installation til vaskesøjle.

Trapper
Interne trapper: Trappetrin i eg med hvide vanger og håndliste i eg. 

Udv. trapper udføres i galvaniseret stål.

Forsyning
Fjernvarme. Offentlig drikkevandsforsyning. Offentlig kloak.

Ventilation
Decentral ventilation i alle boliger med varmegenvinding. 

Friskluftsindtag fra facader eller fra tag og afkast over tag.

Varmesystem
Gulvvarme i adgangsniveau, alle øvrige rum er med radiatorvarme. 

El-installation
EL-arbejdet udføres iht. HD/EN 60364. Der udføres 1 stk. tomrør i 

hvert værelse og stue til antenne/data/telefon.

Energi
Huset opføres med isolerings-, tæthed og samlet energiniveau 

som BR18.

Materialer
Boligerne indvendig
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Facade
Træbeklædning, skifer, sinusplader og stålplader med stående 

false. Visse facadematerialer kan være genanvendte.

Døre og vinduer
Vinduer udføres i træ/alu med gående rammer i naturtræ 

Tag
Tag udføres med, sort tagpap med tagnedløb i stål.

Altaner (hvor de findes)

Som lette stålaltaner. Værn udføres med ramme og balustre i 

galvaniseret stål, terrassebrædder af træ.

Depot
I gårdhave etableres der fælles skur til opbevaring af større 

brugsgenstande, f.eks. cykler, barnevogne og lignende. 

Cykler
Cykelparkering etableres både overdækket og ikke overdækket.

Solceller
Der er solcelleanlæg på fælleshuset.

Fælles have/gårdrum
Gårdrummet udstyres med: Græs, cykelparkeringsstativer, træer 

og små buske/hække samt LAR  (Lokal Anvendelse af Regnvand) 

-vandrende og -grøft.

Private terrasser
Nogle af boligerne har privat terrasse. Den private terrasse 

etableres i betonbelægningssten.

Postkasse
Der opsættes 1 stk. postkasse til hver bolig.

Affald
Bydelsforeningen Musicon etablerer fælles ressourcepladser i 

området. iht. kommunens retningslinjer.

 

Idet bebyggelsen ikke er færdigprojekteret, kan der forekomme 

ændringer til beskrivelsen grundet lovkrav, myndighedskrav, 

bæredygtighedskrav eller andre tekniske- og arkitektoniske forhold. 

Samlet set vil det samlede kvalitets- og bæredygtighedsniveau af 

bebyggelsen som helhed ikke blive forringet.

Materialer
Bygningerne udvendigt
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1.sal
Standard
Type H1 
med indgang fra nord

Stueplan
Standard
Type H1 
med indgang fra nord

2. sal
Standard
Type H1 
med indgang fra nord

1. sal
Tilvalg 1
Type H1 
med indgang fra nord

1. sal
Tilvalg 2
Type H1 
med indgang fra nord

2. sal
Tilvalg 1
Type H1 
med indgang fra nord

2. sal
Tilvalg 2
Type H1 
med indgang fra nord

TT 
VM

2. sal
Tilvalg 2

Kunde/Leveringsadresse:
Scandibyg A/S
Himmerlandsvej 3, 
9670 Løgstør

Scandibyg A/S
Himmerlandsvej 3, 
9670 Løgstør 

Butik:
Nobia Denmark Retail A/S
Ålandsvej 1
.
8800 VIBORG
Sælger: Rasmus Gunge Hansen

Info:
Model:
Tilbudsnr:
Revideret:
Oprettet:
Skala:
Lev. uge/år: 0 2019
Tegningen er kun retningsgivende
og ikke en ordrebekræftelse

Next Hvid Skuffelook
RGH00291  , Tegningsnr: 1
2021-02-03, Revisionsnr: 10
2019-10-02
 (Dybdemål er ekskl. låger)
Ordrenr:
(C) Copyright HTH Køkkenforum

www.hth.dk

Tilvalg
Køkken
Standard køkkenet, er holdt i lyse faver i enkel udtryk med køkkenelementer fra HTH - Type/model: Next Hvid. Med indbygget køle-/fryseskab, opvaskemaskine, 

induktionskogeplade og indbygningsovn samt emhætte tilsluttet ventilationsanlæg. 

Det skal bemærkes at de tekniske installationer er faste og kan ikke ændres ved tilkøb af andet køkken.

Hvis andet køkken ønskes, er det muligt. Dog afhængig af projektets aktuelle stade. Fravælges standardkøkken og hårde hvidevarer fratrækkes der i købesummen 

kr. 30.650 inkl. moms. Ved køb af eventuelt andet køkken via Scandi Byg opnår køber 10% i rabat i forhold til køkkenfirmaets vejledende udsalgspriser.

Mulighed for tilvalg afhænger af projektets stade. Se købsaftale for aktuelle muligheder.

Visse gavlvinduer er uoplukkelige.                 

Eksempel på tilvalg i Bolig H1 med indgang fra nord. 

I visse gavlboliger erstattes to overskabe med et vindue. 

3 ekstra værelser. Ekstra værelse.2 ekstra værelser og bad. 2 ekstra værelser.
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Om købsprocessen
Hvis du ønsker at reservere en bolig i Rullestenen, har vi brug for nedenstående 

oplysninger. Herefter får du tilsendt en betinget købsaftale på den pågældende bolig 

og en invitation til det forum, der er oprettet for bofællesskabet. De andre købere er 

gået sammen om en fælles køberadvokat, der har kigget aftalerne igennem. Dette kan 

man læse mere om i forummet. Den betingede købsaftale har du 5 kalenderdage til 

at vurdere om du vil underskrive.  Hvis du vælger at gå videre og underskrive aftalen, 

starter der en gratis fortrydelsesfrist på 6 hverdage efter underskrift. 14 kalenderdage 

efter underskrift skal der stilles en bankgaranti på købesummen. Selve boligen betales 

først ved indflytning, men der skal ligge en garanti for, at der er penge at hente, når 

boligen skal overdrages til dig.  

 

Oplysningerne vi har behov for, hvis du ønsker at lave en reservation er:

 

• Fulde navne på købere  

• Nuværende adresse på købere

• Telefonnumre på købere

• E-mailadresser på købere



Opførelsen af et byggeri vil indeholde afvigelser indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis 
ved færdigprojektering. Vi tager derfor forbehold for visualiseringerne og plantegningerne i denne brochure. Oktober 2021.

Hvem står bag

Bag Bofællesskabet Rullestenen, står et partnerskab af stærke og kompetente aktører. 

Konceptet er udviklet af EcoVillage ApS, der udvikler bæredygtige bofællesskaber i hele 

landet. EcoVillage er en idealistdrevet anpartsvirksomhed med fire medejere, som brænder 

for at etablere og fremme bæredygtige, “skæve” (anno2021) boformer med øget fællesskab 

i hverdagen og CO2 reduktion i byggeriet som centralt mål. Virksomheden blev etableret 

i 2016, og har siden da etableret to øko-bofællesskaber i Lejre og har flere på vej rundt 

omkring i Danmark. 

Det anerkendte arkitektfirma C. F. Møller, der har speciale i bæredygtigt byggeri, har tegnet 

boligerne og medvirket til udvalget af bæredygtige materialer. 

Boligerne udvikles af MT Højgaard Projektudvikling og opføres af Scandi Byg , der 

gennem mange veludførte boligprojekter i hele landet har en sikker hånd på opførelsen af 

bebyggelsen. 

Det stærke partnerskab bag Rullestenen giver sikkerhed for et kvalitetsbyggeri, afleveret til 

tiden i velafprøvede materialer og konstruktioner, så du kan koncentrere dig om at leve livet.
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www.rullestenen-roskilde.dk


