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Københavnsvej 23 - 3400 Hillerød - Tlf. 70 10 11 16 
Se mere og book online på www.slots-bowl.dk

Grundet Corona situationen 
har vi i januar kun åben

fredage kl. 14-23, lørdage kl. 11-23 
og søndage kl. 11-20

Telefonen er dog åben: tirsdage, 
onsdag og torsdage fra 12:00-14:00.

Københavnsvej 23 - 3400 Hillerød - Tlf. 70 10 11 16 
Se mere og book online på www.slots-bowl.dk

og søndage kl. 11-20
Vi tilbyder kunVi tilbyder kun
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Telefonen er dog åben: tirsdage, 

99,-99,-
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FORMAND: Dansk 
Folkeparti vælger 
ny formand søndag. 
Flere af partiets 
lokalformænd i 
Nordsjælland peger 
på Morten Messer-
schmidt. 

Af Palle Høj  
og Annemette Jensen

Står det til Dansk Folkepar-
tis nordsjællandske lokal-
formænd, så hedder partiets 
formand Morten Messer-
schmidt efter søndagens 
landsmøde, hvor han er 
oppe imod DFs tidligere ud-
lændingeordfører Martin 
Henriksen og byrådsmed-

lem i Roskilde Merete Dea 
Larsen.

Frederiksborg Amts Avis 
har kontaktet partiets 11 
formænd i Nordsjælland. 
Fem oplyser, at de stemmer 
på Morten Messerschmidt 
og en, at han hælder til at 
stemme på Messerschmidt.

Tre formænd har ikke øn-
sket at udtale sig, en enkelt 
deltager ikke i landsmødet, 

mens den sidste har ikke 
reageret på vores henven-
delse. Fornemmelsen blandt 
flere lokalformænd er, at 
Morten Messerschmidt har 
bred opbakning i Nordsjæl-
land, hvor han i dag er valgt 
til Folketinget. 

Christian Sødergren, for-
mand for Dansk Folkeparti i 
Egedal, stemmer på Morten 
Messerschmidt.

- Det gør jeg fordi jeg me-
ner, at han er den rigtige 
mand, og den der kan løse 
opgaven bedst muligt af de 
kandidater, der er tilbage, 
siger Christian Sødergren.
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Flest stemmer til Messerschmidt

Emil Pedersen og Mie  Mor-
tensen mødtes for to år si-
den, og nu er drømmen om 
en fælles fremtid ved at slå 
rod på en mark i Vinge ved 
Frederikssund. Her er et 
moderne bofællesskab år 
2023 med 50-60 boliger på 
vej, og kombinationen af pri-
vatliv og fællesskab er gået i 
hjertet på det unge par. 
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BOFÆLLESSKAB: 
Mie og Emil glæder 
sig til at flytte ind i 
moderne bofælles-
skab i Vinge.

VINGE: Vi vil gerne have vo-
res egen bolig, vores egen 
terrasse og have lås på dø-
ren, og samtidig vil vi også 
gerne bo i fællesskab med 
andre, nogle dage spise 
sammen og have et fælles-
hus med fælles aktiviteter, 
værksteder og andet.

Sådan siger Mie Morten-
sen og Emil Pedersen, hen-
holdsvis 20 og 22 år.

De mødtes for to år siden, 
og over en tid har de kigget i 
Frederikssund og omegn ef-
ter deres første fælles bolig 
sammen.

Den har de fundet i Vinge.
Den er ikke bygget endnu, 

men i en engageret gruppe 
med foreløbig godt 20 andre 
kommende beboere samar-
bejder de nu med ejendoms-
udviklingsselskabet Bære-
bo A/S om at udvikle et kom-
mende og moderne bofælles-
skab i Vinge – umiddelbart 
ved siden af Deltakvarteret.

Endnu er her bare en 
mark, men Mie Mortensen 
og Emil Pedersen får efter 
planen nøglen til deres bolig 
i foråret 2023.

Til den tid vil marken væ-
ret omdannet til et hyggeligt 
boligkvarter, et bofælles-
skab år 2023 med 50-60 bæ-
redygtige boliger etableret 
som en lille by med et strejf 
af landsbymiljø med træer 
og grønne områder.

Forskellige størrelser
Boligerne vil være fra 25 
kvadratmeter til 150 kva-
dratmeter. Bygget i moduler 
hver på 25 kvadratmeter, 
hvor de kommende beboe-
re netop nu står med valget 
mellem at kunne vælge bolig 
på 25, 50, 75, 100, 125 eller 150 
kvadratmeter.

Nogle af boligerne vil blive 
udlejet, andre vil blive solgt 
som andelsboliger.

Husene vil få træbeklæd-
ning, nogle vil blive bygget 
i to etager, andre i tre eta-
ger, et enkelt i fire etager. De 
bliver bygget i bæredygtige 
materialer og bliver både 
svanemærkede og DNGB 
Guld certificerede.

Helt særegent er, at bolig-
kvarteret bliver etableret 
som et bofællesskab år 2023, 
der allerede nu har fået nav-
net Vingefanget, hvor en del 
af præmissen er, at de kom-
mende beboere har lyst til 
jævnligt at spise sammen og 
lave andre ting sammen.

Moderne fællesskab
Mie Mortensen smiler:

- Vi overvejede kort, om et 
storkollektiv som Svanholm 
kunne være noget for os. 
Men vi landede på, at det var 

for kollektivt. I Vingefanget 
får vi i højere grad vores 
eget privatliv, og vi får dertil 
fællesskabet. Selv drømmer 
jeg blandt andet om, at vi får 
et håndarbejdsværksted i 
vores fælleshus.

Centralt i Vingefanget bli-
ver et stort fælleshus.

Fælleshus på 500 m2
Ifølge Morten Pedersen, di-
rektør i Bærebo, har Vinge-
fanget i Vinge udviklet sig 
fra de første planer til nu.

- Vores tanke var, at der 
skulle være to bofællesska-
ber. Et med beboerne i ud-
lejningsboligerne og et med 
andelshaverne. Men på mø-
derne har de kommende be-

boere selv foreslået, at alle 
samles i ét bofællesskab. Det 
giver mulighed for at byg-
ge ét fælleshus – dobbelt så 
stort, som hvis vi byggede to. 
Det giver flere muligheder, 
og det ønske har vi imøde-
kommet.

Nye informationsmøder
Bærebo A/S har over nogle 
måneder holdt informati-
onsmøder om det kommen-
de byggeri. Flere informati-
onsmøder er på vej for inte-
resserede.

På flere punkter får de 
kommende beboere mulig-
hed for at præge boligbebyg-
gelsen. Herunder indret-
ning af boligerne og til dels 

også materialevalg. Huse-
ne bygges af byggefirmaet 
Scandibyg, der er et stort og 
erfarent byggefirma, når det 
kommer til at bygge moder-
ne boliger i moduler – trygt 
fabrikeret i tørvejr inden 
døre på firmaets fabrik.

Færdig forår 2023
Morten Pedersen fortæller, 
at spaden sættes i jorden i 
Vinge til juni, og planen er 
så, at beboerne kan flytte 
ind i det færdigbyggede bo-
fællesskab i marts 2023.

Mie Mortensen og Emil 
Pedersen glæder sig, og de 
forklarer det sådan:

- Mange lejligheder i Fre-
derikssund koster op om-

kring 11.000 kroner om må-
neden. Vi syntes, det er for 
meget. I mange lejligheder 
må man heller ikke have 
hund.

- I Vingefanget koster en 
andelslejlighed på 75 kva-
dratmeter omkring 500.000 
kroner i andel og knapt 7000 
kroner om måneden, fortæl-
ler Mie Mortensen, der er 
opvokset i Frederikssund 
og studerer på Roskilde Uni-
versitet.

- Efter vi har mødt de fore-
løbig godt 20 andre, der plan-
lægger at flytte ind i Vinge-
fanget, har vi virkelig fået 
lyst til at flytte ind i bofæl-
lesskabet. Vi laver allerede 
flere ting sammen. Dertil er 

vi trygge ved at flytte ind i et 
nybyggeri, vi ikke skal gå at 
reparere og male på de før-
ste mange år, tilføjer Emil 
Pedersen, der er opvokset i 
Greve, er handelsuddannet 
og arbejder hos Johannes 
Fog i Farum.

Parret har det godt med at 
blive en del af nybyggerån-
den i Vinge. 

Tæt på Mies familie i Fre-
derikssund og Emils familie 
i Greve og relativ tæt på Ho-
vedstaden. 

De ser for sig, at de bliver 
her i mange år, og at to bliver 
til tre – og måske flere.
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Mie Mortensen og Emil Peder-
sen glæder sig til i marts 2023 
at flytte ind i et splinternyt 
bofællesskab med 50-60 selv-
stændige boliger ved siden af 
Deltakvarteret i Vinge.  
Foto: Henrik Helmer Petersen 

Fremtidens flippere har lås på døren

Vingefanget bliver bygget som en lille bydel med et landsbystrejf. 
Tegningen her viser ikke, at det senest er blevet besluttet at bygge ét 
stort fælleshus til alle beboere.  Illustration: Bærebo

Husene i Vingefanget bliver bygget i bæredygtige materialer, og byg-
geriet bliver Svanemærket.  Illustration: Bærebo

Mie Mortensen og Emil Pedersen glæder sig til i marts 2023 at flytte ind i et splinternyt bofællesskab med 
50-60 selvstændige boliger ved siden af Deltakvarteret i Vinge.


