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Det nye bofællesskab i Hertha
Det nye bofællesskab på Landsbyvænget 25-27 (noget navn er ikke 
kommet til os endnu) er i fuld gang

AF PER CLAUSON-KAAS
per.clauson-kaas@hertha.dk
Telefon 3840 3405

GODT PÅ VEJ: Der har nu været bygget i 12 
måneder af Martin Byg og hans 6-8 gode hånd-
værkere, der uanset vejr og vind møder på ar-
bejdet med godt humør og med et gå-på-mod, 
man må beundre. Jo! Her bliver virkelig arbej-
det.Nu kan man begynde at se bygningskrop-
pen, gå i de rå lokaler og fornemme, hvordan 
det vil blive om et år, når byggeriet står færdigt 
i januar 2021.

Vi har forsøgt at sætte vores eget præg på 
bygningen inden for den økonomiske og juri-
diske ramme, der er givet. Hele tiden med øje 
for hvem, der skal bo her. Bygningskroppen 
er overvejende pudsede murstensvægge samt 
skillevægge af gips isoleret med papiruld, træ-
gulve i opholdsrum og marmor travertin på 
gangarealerne. Ydervæggene er beklædt med 
træ, der er malet med fine farver i linolie. På 
taget er der tagpap med solcelleanlæg, der er 
med til at drive et jordvarmeanlæg. Hele bygge-
riet er på knap 800 m2 plus 200 m2 kælder.

Rummer både boliger og behandling
Huset rummer 10 lejligheder (beskyttede boli-
ger) på hver 35 m2, samt en lejlighed på 65 m2. 
Når man fra syd træder ind i huset, vil man gen-
nem en kort gang gå ind i en lys atriumgård 
med en lille siddeniche, omgivet af grønne 
planter, samt en vandtrappe. I dette første byg-

ningsafsnit rummes 6 lejligheder, hvoraf de to 
har selvstændig indgang udefra. Gennem atri-
umgården kommer man til det andet boligaf-
snit med 4 lejligheder. Her er en stor stue med 
brændeovn, et stort køkken med spisekrog, 
koldrum og grovkøkken. Yderligere er der to 
mindre kontorer til nattevagt og medicin. Et lil-
le praktikantværelse er der også blevet plads til. 
Og som noget nyt har de terapeuter, der i løbet 
af ugen giver behandling, fået fine lokaler, et til 
heil-eurytmi, et til badeterapi og et til fodpleje 
og fysioterapi. Det tænkes, at disse terapeuter 
med tiden også kan behandle andre klienter fra 
levefællesskabet og lokalsamfundet. Det giver 
menneskemøder og liv til huset.

Alle detaljer har vi besluttet
Vi har forsøgt at holde en høj æstetik, hvad 
formgivning og materialevalg angår. Men også 
farver og farvevalg kommer tydeligt til at sætte 
sit præg på bygningen udvendigt som indven-
digt. Valg af fliser, håndtag til skabslåger, alt i 
byggeriet har de, som til dagligt er i huset sam-
men med beboerne, været med til at udforme 
og vælge. 

En kæmpe opgave. Men en stor glæde at få 
lov til at forme et byggeri, der tjener hele men-
nesket. Et forsøg ud fra den byggeimpuls, som 
Rudolf Steiner her sætter ord på: ”En sjælens 
sande harmoni kan man kun opleve, når men-
neskesindet møder et miljø, hvor form, figur 
og farver er behandlet sådan, at det spejler det, 
som sjælen kender som sine mest værdifulde 
tanker, følelser og viljesimpulser.”

BYGGERI-ORIENTERING
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Byggeriet af det nye bofællesskab i Hertha er i fuld gang, som det 
ses ovenfor. Nedenfor ser du plantegningen af hele byggeriet.
FOTO OG TEGNING TILSENDT FRA HERTHA
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Tak til det lokale erhvervsliv, 
som gennem deres annoncer 
gør vores drift mulig:

http://jutlander.dk
https://www.facebook.com/decoplant
http://pensleriet.dk
https://www.facebook.com/daglibrugsenherskind
http://jbogr.dk
http://mastaal.dk
http://skovby-el.net
http://kran-elektro.dk
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Dit lokale mæglerteam hjælper dig godt videreAROS Galten

Lisa
Gaarsmand

Ejendomsmægler MDE

Helle Boll
Jørgensen

Ejendomsmægler MDE

Elizabeth 
Holberg Larsen 

Ejendomsmægler MDE
86 94 66 55

Steffan Sander
Nielsen

Ejendomsmægler MDE

Susanne skøtt
Iversen  

Ejendomsmægler MDE

Martin
Elboe

Ejendomsmægler MDE

Nicolai
Fallesen

Ejendomsmægler MDE

Tak til det lokale erhvervsliv, 
som gennem deres annoncer 
gør vores drift mulig:

Her kunne din annonce           
have været! 

Ring til os på telefon 2231 0191,     
så vi kan få det fixet.

https://www.edc.dk/ejendomsmaegler/galten/
https://okmaskinudlejning.dk/
http://fjeldsted-anlaeg.dk
https://www.facebook.com/REMA1000Skovby/
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Rideundervisning for børn og voksne
SKRIBENTBUREAUET

v/Jakob Houg Jakobsen
Fuglevænget 36, Herskind
8464 Galten

Telefon +45 2231 0191
info@skribentbureauet.dk
www.skribentbureauet.dk

Alle typer skriftlige opgaver udføres 
for virksomheder og private

korrektur og opsætning • journalistik • personportrætter • festsange • taler • og meget andet

Tak til det lokale erhvervsliv, 
som gennem deres annoncer 
gør vores drift mulig:

http://lipo-s.dk
http://skribentbureauet.dk
http://torbensvendsen.dk
https://www.andersenogovesen.dk/
http://fribikeshop.dk
http://mortenselservice.dk/

