
 

 

Hus til salg i Bofællesskabet i Gug, Ledavej 101, 9210 Aalborg SØ 

 
Kontantpris: 2.495.000 kr.  
Bolig m2: 88 
+ Hems ca. 12-15 m2 (fungerer pt. som soveværelse)  
Byggeår: 1981  
 

Har det jeres interesse 
Kontakt: Henrik Trenskow 
Mail:       htrenskow@me.com 
Tlf:           29 43 83 19 
 
 
Sælges: Dejlig og effektivt udnyttet rækkehus i to hele plan med udsigt og sydvendt terrasse. I stueplan er 
der en entré/gang, køkken og stue med udgang til terrasse/have. På 1. salen en fordelingsgang, 1 
soveværelse og 1 børneværelse samt bad/toilet. Derudover trappe/stige til en rummelig hems på ”anden 
salen”. med nyere velux-vindue. Hemsen fungerer pt. som soveværelse. 
Inden for de senere år har huset desuden fået nyt undertag og lofter, ligesom vinduer og terrassedør mod 
syd er af nyere dato. Inklusive hems udgør boligen ca. 100 kvm.  
 
Bofællesskabet er placeret på toppen af Gug og består af 22 ejerboliger i 3 grundstørrelser beboet af 55 
bofæller i alle aldre, herunder dejligt mange børn. Mange årligt tilbagevendende fællesarrangementer og 
gode traditioner, bl.a. hyggelige arbejdsweekender med fælles morgenmad, frokost og eftermiddagskage, 
adventstur og nytårsfest m.m. 
I fælleshuset er der mulighed for fællesspisning de fleste af ugens dage. 
 



Bofællesskabet ligger på en stor fælles sydvendt udsigts- og skovgrund med trampolin, fodboldbane, 
legehus, gynger, junglesti (snart med svævebane), kaniner (private), shelter, bålplads, stor køkkenhave og 
drivhus/orangeri. 
Stort fælleshus med opholdsrum og køkken (til fællesspisning), toiletter, vaskekælder m. tørrerum og et 
stort "tumle-/hyggerum" til børnene (både de store og de små) med bl.a. bordtennis. På overetagen bor et 
par af bofællesskabets store ’bofælle-børn’, som er flyttet hjemmefra/op på overetagen, hvor de har eget 
køkken og bad. 
 
Ved køb af et hus i bofællesskabet bliver man samtidigt medejer af 1/ 22 af fælleshuset, fællesgrund, 
værksteder, opbevaringskælder og carporte. Fællesbygninger og fællesløsøre er gældfrit og bofællesskabet 
har en sund økonomi. Ejerlaget BiG har derudover stiftet Foreningen Møgelhøj – en fond, som bl.a. er god 
at have, når der skal laves større projekter og forbedringer i bofællesskabet. 

  
 

Bofællesskabet i Gug 
Som navnet fortæller ligger vores bofællesskab i Gug, der er en sydøstlig forstad til Aalborg. Der er ca. 6 
kilometer ind til centrum, mens selve bofællesskabet ligger på grænsen mellem byen og landet - selvom der 
i disse år også sker en byudvikling i vores område specielt mod øst og Aalborg Universitet. 
Bofællesskabet blev skabt af en håndfuld gæve mennesker, og stod klar til indflytning i 1980, så det er et 
velafprøvet og velfungerende modent fællesskab, vi har i dag. 
   
The BiG facts 
22 huse i ejerforeningen ”Bofællesskabet i Gug” 
34 voksne og 21 børn i alderen 0-18 år (Børneliv) 
 
Vi er forskellige hvad angår erhverv, fritidsliv og uddannelse, men deler ønsket om at skabe gode sociale 
rammer om familielivet – i samklang med holdningen om, at hvert enkelt hus ikke behøver egen 
græsslåmaskine… 
 
Om husene og grunden 
Husene er ejerboliger med egen matrikel. Husenes grundplaner er i 3 forskellige størrelser.  
 
Alle er forskelligt indrettet. 
 
Det store 250 kvm fælleshus er ejet af os alle m. 1/22 pr. hus. Det samme er vores grund. 
 



Fælleshuset (Ledavej 81) rummer: 
- Kælderplan m. viktualierum, gymnastiksal, sauna, vaskeri m. tørrerum. 
- Stueplan m. fællesstue/spisestue til max. 100, storkøkken og sofahjørne med dagens avis, internetadgang 
og tv. 
- Overetage m. klubværelser (lejes ud til fraflyttende BiG-børn, studerende og andre værdigt trængende).  
 
Økonomien i BiG 
Hvert hus – sin private økonomi. 
 
Ejerlavet Bofællesskabet i Gug (BiG) vedtager hver marts på generalforsamlingen et budget,  
der regulerer fællesskabets indtægter og udgifter. Økonomiens grundsten er: 
- kontingent pr. voksen (udgifter til drift af fælleshus, -aktiviteter, -værksteder og –arealer) 
- forbrugsafgifter pr. hus (vand, varme, renovation, forsikring og ejendomsskat delt på 22 huse (efter 
fordelingsnøgle)).  
Afregnes i BiG-regnskabet med månedlig aconto indbetaling. 

  

BiG's pulsslag er Fælleshuset.  
Ofte mødes vi i Vaskekælderen eller i sofakrogen, hvor verdenssituationen bliver vendt samtidig med, at 
der vaskes, centrifugeres og hænges op. Senere på dagen rykker ungerne ind i Børnekælderen – 
gymnastiksalen med udsigt og plads til begejstring. Kl. 16 er Madholdet i gang i køkkenet: De skal være klar 
til servering af Fællesspisning kl. 18.  
 
I løbet af eftermiddagen kommer bofællerne hjem – mange tjekker lige Opslagstavlen i Fælleshuset før de 
går hjem til sig selv. Der er en livlig trafik ind og ud: der læses avis og hentes frysevarer og friske grøntsager 
hjem til husene. Vi drømmer om sommerens kartofler, jordbær og basilikum fra Østhaven og om salater og 
hindbær fra Vesthaven. Kl. 18 sendes der fade rundt og snakkes om stort og småt: Fællesspisningen er i 
gang – hjertet i BiG. 
 
Udenfor Fælleshuset løber børn op og ned af Slugten med hunde og fædre i hælene. Trafikken mellem 
Kaninburet og husene er tæt: gulerødder, vand og kælne småfingre. Luften flænges af skrig, skrål og råb, 
når de større børn hænger ud på Boldbanen eller Trampolinen. 

Om aftenen mødes bofæller, som deler interesser, til strikkeklub, ølbrygning, yoga, fodbold, 
arbejdsgruppemøder m.m. 



Et par kvinder kommer løbende på Gangstien med røde kinder og pulsure; i gummistøvler vender andre 
tilbage fra Fælleshuset med orange vasketøjskurve i armene. Mountainbikes og barnecykler lappes i 
Værkstedet. 

BiG bliver stille og Nattevægteren låser Fælleshuset af. 

Livet i BiG har 

hverdage 
festdage 
traditioner  
fælles oplevelser 
 
Vi kan lide at være sammen! 

Se mere på https://www.bofaellesskabetigug.dk/ 

 

Billeder af boligen: 

  

  



 

 

  
  

  
 


