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Om organiseringen

Du er på vej til at blive medejer og medskaber af en hel landsby, der ikke bare er en samling huse, men
en vision om at skabe et helt unikt sted – som intet andet.
En hel landsby forankret i naturen. Et fællesskab, højkvalitets huse, i den vildeste natur i smuttur-vedfyraften-afstand og en masse fælles.
Her ejer og deler vi ikke bare et sommerhus, men en hel landsby.
Vi er 120 familier, der bygger en fritidslandsby i den vilde Skånske natur på en kæmpe naturgrund, en
time og tyve minutter fra København. Vi er store og små, unge og gamle, der deler drømmen om livet i
Bulderby – bare nyfortolket til moderne bæredygtige huse, lidt digitale hjælpemidler og masser af
fællesskab.
Danske sommerhuse bliver i gennemsnit brugt mindre end 50 dage om året af ejerne. Det synes vi er
fjollet. Gammalstorp er et opgør med ideen om, at vi hver skal eje alt muligt selv og have besværet
med det.
Ved at vi slår os sammen og deler faciliteter og ressourcer vi har brug for, opnår vi ikke kun en hel
masse materielle fordele, og får brugt husene meget mere. Og vi får ikke mindst et stærkt fællesskab
for os og ungerne og kan leve meget mere bæredygtigt.
Fordi vi er mange så koster et medejerskab kun 395.000 kr. – en fjerdedel af et normalt sommerhus og
så ejer du nu en hel landsby!
Alt det praktiske er klappet og klart: Vi købt en kæmpe naturgrund (som for nylig blev fordoblet), lagt
bestillingen hos byggerne, startet det endelige myndighedsarbejde, samlet fællesskabet og
gennemdesignet det så langt at, det der bare står tilbage at vi (beboerne) endelig kigger hinanden i
øjnene og tager springet. Over det næste år, mens husene bygges (under kyndig ledelse af Almenr,
går vi sammen og konkretiserer livet i og reglerne for landsbyen.
Helt unikt, står du så her med adgangsbilletten til at være med til at skabe vores sted.

Denne guide er lavet som en beskrivelse af det formelle omkring det at
købe en andel. Gammalstorp-projektet er beskrevet på hjemmesiden og
du kan hente materialet du står med her på
almenr.dk/gammalstorp/medejer – det er også her du går tar næste
skridt.
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Guiden er til de to konkrete dokumenter som du skal
underskrive for at blive medejer:
•
•

Vores 4 dogmer er essensen af vores værdier.
Andels-reservation er din konkrete og bindende reservation af en kapitalandel i
Gammalstorp P/S - vores fælles selskab som ejer landsbyen.

I guiden refereres til en række bilag, som ligger sammen med dette dokument.
Velkommen til en helt ny og mere fleksibel, social og bæredygtig måde at tænke fritid på.

Hvordan er vi organiseret?
Vi er organiseret ligesom et kooperativ. Helt formelt som et såkaldt partnerselskab, hvor hver medejer
har en kapitalandel. En kapitalandel giver medejerskab af alle husene, den store grund og alle
faciliteter og giver brugsret for både dig som medejer og de venner eller familiemedlemmer, du skriver
på andelen.
Prisen pr. andel er 395.000 kr. for medstiftere (reelt 400.000, da du allerede har bidraget med 5.000)
og 450.000 for nye andelshavere. Plus en anpart for 1.000 i komplementar-selskabet, der kræves ved
et partnerselskab. Og denne investering giver dig altså en andel i vores fælles selskab, Gammalstorp
P/S, der ejer Fritidslandsbyen Gammalstorp.
Gammalstorp P/S står som juridisk ejer af den store grund og boligerne og som kontraktpart ift. f.eks.
bank og andre aftaleparter, herunder og ikke mindst udviklingsaftalen med Almenr, som er den
professionelle bygherre, der står for at styre selve byggeriet trygt igennem i forholds til entreprenører,
rådgivere, kommune, osv.
(Der er mere om konstruktionen med partnerselskabet senere, men hvis du allerede nu vil
læse mere, se bilag “Hvad er et partnerselskab?”.
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Hvordan ser økonomien ud?
For den enkelte andelshaver er økonomien:
· Hver medejer køber en aktie til 395.000 (for medstiftere, der bliver medejere inden 1.11.21) eller
450.000 (for nye medejere efter 1.11.21). Plus en anpart for 1.000 i komplementar-selskabet
(læs mere om komplementaren i afsnittet “Hvorfor er vi et partnerselskab?”).
· Hver medejer betaler et kontingent/husleje på ca 500,-/md, der dækker admin, drift og
vedligeholdelse, mv. Dette beløb bygger på vores bedste vurdering og er låst fast det første år,
hvorefter I i fællesskab kan justere det, da det er jeres fælles selskab, der sætter standarden
for ”service-niveauet”. Du kan se budgettet for de 500,- i bilaget “Driftsbudget”.
· Hver medejer betaler en estimeret årlig ejendomsværdiskat i DK på 3.500 kr.
· Herudover betales estimeret 50-100 kr/person/nat til brugsudgifter (rengøring, vask af linned,
vand, el, mv). Serviceniveauet (og dermed udgiften) kan ændres senere.
Serviceoplysning: Hvis du får brug for at belåne din aktie, så er Merkur Bank stor fan af
projektets værdier. Se bilaget “Mulighed for lån i Merkur Bank”

Hvordan fordeler vi brugsretten?
Som medejer/aktionær får du medejerskab og fri adgang til alle fritidshusene og
fællesskabets faciliteter.
Booking af de mest eftertragtede perioder sker ved hjælp af point fire gange om
året. Tre måneder før begyndelsen af en årstid gives alle medlemmer en uge til
at reservere boliger for næste årstid.
Hver medejer tildeles 400 point om året, og én seng i én nat kan variere fra et til fem point afhængigt
af hvor eftertragtet perioden er.
Hvis flere ønsker at booke det samme hus i samme periode, har den med flest point forret.
Når bookingtiden er overstået, kan alle ledige pladser til den kommende årstid bookes uden point, og vi
forventer, at det uden for højsæsonen ofte vil kunne lade sig gøre at booke med kort varsel.
Antallet af huse og senge er skaleret mhp, at alle i princippet kan booke 8 uger, og pointsystemet
sikrer, at goderne fordeles ligeligt. Se eksemplet på næste side.
Her er et eksempel på en familie med 2 voksne og 1 barn:
2 uger i sommerferien

14 dage * 3 personer * 4 point

168 point

1 uge i efterårsferien

7 dage * 3 personer * 5 point

105 point

2 weekends uden barn

4 dage * 2 personer * 2 point

16 point

1 lang weekend 7 pers

2d * 7pe * 2po + 1d * 7p * 1po

35 point

I alt

28 dage og 92 senge

324 point

Du kan læse om pointsystemet med flere eksempler i bilaget ”Koordinering i Gammalstorp”.
Du er altid velkommen til at tage venner med på besøg og booke huse til dem, når du selv er i
Gammalstorp, men du kan ikke udlåne din brugsret. Til gengæld kan du dele din andel med udvalgte
venner og familie (se afsnittet “Du kan dele din andel”).

Hoveddokument

S. 5

Landsbyen er skaleret efter 4 principper
Der er fire principper for skaleringen af landsbyen mht huse og senge:
1) Vi skal være nok medejere, til at der opstår en lang række interessefællesskaber (alt fra
mountainbike-uge over yoga-lejr og svampe-sanknings-weekender til børnecamp)
2) Der skal være tilpas få mennesker og huse, til at naturen og landbyen er i smuk balance, og der
er rum, fred og plads til individets kontakt til naturen.
3) Vi skal være nok til, at vores mål om medejerskab for medstiftere til kun 395.000 (og 450.000
for andre) kan fastholdes.
4) Hver medejer skal i gennemsnit kunne point-booke 2 uger i løbet af sommeren på et år hvor alle
vil holde sommerferie i landsbyen, og igen i gnst kunne point-booke 8 uger om året.
Principperne har været vores kreative og praktiske benspænd til at styre antallet af senge og huse på
grunden, placeringen af dem og infrastrukturen. Når vi bygger til 120 medstiftere, så afspejles det i
antallet af senge: Med 66-72 senge fordelt på 26-28 huse (heraf 12-13 hytter) kan 120 medstiftere
alle have ca 2 uger ud af sommerens (juni, juli og august) 13 uger og i alt 8 uger i løbet af et år med en
gennemsnitlig husstandsstørrelse på tre. Skulle vi blive et andet antal (færre eller
flere), tilpasses antal huse og senge efter samme principper.
I praksis bliver det selvfølgeligt anderledes, da efterspørgslen ikke vil være ligeligt
fordelt over året, og derfor er det pointsystemet, der er det retfærdige og enkle
redskab til at styre booking og prioritering.

Du kan dele din andel
Du kan vælge at dele dine andelsrettigheder (og dermed points) med tre navngivne venner eller
familiemedlemmer.
De, du vælger at give disse rettigheder til, skal skrives på dit ejerbevis og fremgår også på vores
landsby-platform. De kan booke overnatninger og tager gæster med på samme måde som dig, men du
styrer jeres andels points og sørger for jeres interne fordeling, og du er den eneste, der har ret til at
dele dine rettigheder med andre.

Hvorfor er vi et partnerselskab?
Landsbyen består af et antal nyopførte (sommer)huse på en 4,2 hektar med mulighed for udvidelse til
5,6 hektar (idet Almenr også har ejerskab til nabogrunden) samt et medlemskab til den lokale
grundejerforening med brugsret til ca. 36 hektar naturområde. Den ejes af et dansk partnerselskab
(=Gammalstorp P/S) op til 146 familier som medejere, hvilket konkret betyder, at medejerne ejer
kapitalandelene i partnerselskabet, der ejer landsbyen.
Sammenlignet med både et andelsselskab og et aktieselskab har et partnerselskab en række fordele,
som går vores fælles landsby både mulig og let at administrere.
En fordel er, at et partnerselskab ligesom et aktieselskab er gennemreguleret i modsætning til for
eksempel et andelsselskab eller en forening, der er mere løst reguleret. Det gør det trygt og
gennemskueligt for den enkelte.
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En anden fordel er, at selskabet er det, der hedder ”skattetransparent”, hvilket grundlæggende betyder
at du som medejer optræder ifht Skat som direkte ejer af landsbyen. Et partnerselskab adskiller sig på
det punkt fra f.eks. et aktie- og anpartsselskab ved, at et partnerselskab er ”skattemæssigt
transparent”. Her læner vi os på af andre lignende fællesskaber, hvor også flere mennesker ejer fælles
ejendomme i udlandet, og hvor man også har valgt partnerselskabet som struktur, og hvor Skat – i et
såkaldt bindende svar til et konkret projekt - har oplyst, at parcelhusreglen (om at sælge sin feriebolig
skattefrit selv om boligen er steget i værdi) kunne finde anvendelse i dét projekt. På den baggrund har
vores jurister anbefalet partnerselskabet.
Det er dog vigtigt at notere sig, at der ikke foreligger et såkaldt bindende svar fra Skat specifikt om
Gammalstorp. Vi vil i løbet af foråret, indhente svar både fra DK og SE.
Læs mere om, hvad et partnerselskab er og hvorfor vi har valgt den ejerform til Gammalstorp i bilag
“Hvad er et partnerselskab?”.

Hvem bestemmer i Gammalstorp?
Det gør fællesskabet! Gammalstorp P/S er et demokratisk selskab, hvor hver medejer
har én stemme. Der nedsættes en bestyrelse, som vælges demokratisk.
Det er således vigtigt at forstå, at det vitterligt er det fælles ejerskab, der står for at drive landsbyen, når
den først er bygget.
Samtidig er det vigtigt at forstå, at selve byggefasen, som strækker sig over det næste halvandet år,
varetages af Almenr, så I ikke sidder med bygherreansvar eller anden risiko i jeres fælles selskab. Den
professionelle håndtering af selve byggeriet varetages altså af Almenr der således har forpligtelsen og
retten til at sikre, at Fritidslandsbyen Gammalstorp opføres.. Her styrer Almenrs projektdirektør Per
Feldthaus, der har mange års erfaring med byggeri, byggeprojektet igennem.
Indtil byggeriet er afsluttet, og fællesskabet overtager landsbyen, har Almenr en såkaldt “b-aktie”/”bkapitalandel” i Gammalstorp P/S, der gør, at Almenr kan tage de nødvendige beslutninger og indgå de
nødvendige aftaler for at få Fritidslandsbyen opført.
Du kan læse mere om den overordnede struktur og de aktører og aftaler, som vi forventeligt skal indgå
i bilaget ”Udviklingsaftale mellem P/S og Almenr”. Der er selvfølgeligt det forbehold her, at vi kan
justere dette, så det er så hensigtsmæssig som muligt for Fritidslandsbyens opførelse.
For at sikre maksimal transparens og fælles fodslag under byggefasen nedsætter vi en følgegruppe i
P/S’et med 5 medlemmer: Jonas Halfter (der både er medejer og med i Almenr), og 4 andre fra
medejer-kredsen, som I vælger. Følgegruppen mødes jævnligt i løbet af hele byggeprocessen med Per
og byggeteamet.
Når I, forhåbentlig allerede næste sommer, begynder at bruge landsbyen, så ansætter P/S’et, betalt af
driftsbudgettet, dels en forstander/inde, dels en vicevært til at stå for alt det praktiske, ligesom der
hyres rengøring, renovation og andre serviceleverandører. Det er alt sammen reflekteret i
driftsbudgettet.
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Når byggefasen er slut, og I overtager alle beslutningerne i P/S’et, vil vi foreslå og tilbyde, at
mindst én fra Almenr fortsætter i bestyrelsen de første par år for at bidrage med al vores viden.

Hvordan fungerer udviklingsaftalen, og hvordan
sikrer Almenr, at byggeriet leveres?
Når du køber en kapitalandel i Gammalstorp P/S, er du sikret gennemførslen af byggeriet vha en
grundkøbs- og projektaftale og en udviklingsaftale med Almenr. Aftalen består af følgende tre vigtige
komponenter:
1. Grunden og projektet med godkendt byggetilladelse. Konkret sælges grunden med projektet til
Gammalstorp P/S fra Almenr.
2. Leverance af de med Gimme Shelter udviklede fritidshuse (eller huse af tilsvarende design og
kvalitet fra anden entreprenør – dette ”eller” for at sikre os at entreprenøren kan give de
garantier vi kræver), ihht til masterplanen. De konkrete forventede leverancer af Masterplanen
for Gammalstorp (se afsnittene “Om Arkitekturen” og “Masterplan”) er:
i. 13-15 helårs-isolerede huse i forskellige størrelser med i alt 40-46 sengepladser.
ii. 12-13 skovhytter, “simpel luksus” med 24-26 sengepladser.
iii. Fælleshuse og fællesfaciliteter baseret på idéoplægget fra Archival Studies
(herunder fælleshus (“det rene fællesshus”), WC-hus, Værksted (”det beskidte
fælleshus”), Sauna, Udendørskøkken, Skovbad, Opbevaringsskur).
Aftalen med entreprenøren vil vi indgå på sikre og trygge kontraktslige rammer, der bl.a. er
følgende væsentlige fokuspunkter for Almenr:
−

Enterprisekontrakten overholder i al væsentlighed den danske ABT18, alternativ den
svenske ABT06, som er den svenske pendent og meget tilsvarende ABT18)

−

Entreprenør stiller tilfredsstillende kapitalgaranti

−

betalinger til entreprenør falder baseret på det, der hedder
stadevurdering, så der betales i samme takt som byggeriet færdiggøres.
Helt tilsvarende er P/S’er først pligtigt til at honorere Almenrs
udbetalingskrav i takt med, at Almenrs ledelse godkender det
leverede og betaler entreprenørens krav. Hermed reduceres
risikoen for fællesskabet betydeligt.
3. Facilitering af fællesskabets interessegrupper, omkring bl.a. det
endelige design af bookingsystem (Se bilaget ”Koordinering i
Gammalstrop”), husorden, delte faciliteter, naturpleje m.v. Se afsnittet
“Sammen laver vi en landsby”.
Endvidere tager Almenr i udviklingsaftalen også ansvaret for afklaring af svensk
lovgivning
Du er garanteret, at vi sætter gang i byggeriet, når vi er de 120 medejere, der er forudsat i
masterplanen og budgettet. Hvis der mod forventning skulle være færre medejere, når vi når
slutningen af november, så kan Almenr vælge at sætte gang i et lidt mindre projekt (selvfølgelig
skaleret, så der er den samme brugsret for dig).

Hoveddokument

S. 8

Hvis betingelserne for igangsætning (120 medejere og endelig godkendt byggetilladelse) ikke nås
inden den 01.04.2022 og Almenr ikke inden denne dato har meddelt, at igangsætning sker
alligevel, så vil du få det fulde beløb retur, som du har indbetalt til Almenr (dog ikke
medstifterindskuddet på 5.000)
Du kan læse mere om udviklingskontrakten i bilaget “Udviklingsaftale mellem Gammalstorp P/S og
Almenr”.
Og du kan læse mere om Masterplanen i afsnit “Om Arkitektur”.

Tidsplanen
Du kan i afsnittet “Tidsplan: Sammen bygger vi en landsby” få et overblik over processen for
-

Fællesskabet
Byggeriet
Formalia
Økonomien

Der kan du også se, hvordan betalinger og byggeleverancer hænger sammen.

Hvem står for administrationen?
En af de skønne bieffekter af vores fællesskab, er, at vi har råd til at få Gammalstorp serviceret. Det
betyder konkret, at vi alle betaler en lille mdl husleje til driften, så vi kan få vedligeholdt og administreret
landsbyen.
Vi har to personer, meget gerne fra blandt medejerne, deltidsansat til at tage sig af opgaverne, nemlig
Gammalstorps ”forstander/-inde” og Gammalstorps “vicevært”.
Rent juridisk så etablerer vi et svensk driftsselskab ejet af Gammalstorp P/S, da det letter alle forhold til
de svenske myndigheder og leverandører.
(I bilaget "Driftsbudget” kan du læse mere om driftsselskabet og se driftsbudgettet.

Gammalstorp-grunden
Som medejer i Gammalstorp P/S bliver du medejer af den 4,2 hektar store grund hvor husene bygges.
De 4,2 hektar er opdelt i et antal grunde (tomter), hvorpå der i henhold til svensk sommerhuslovgivning
kan ligge et hovedhus og op til tre udhuse med forskellig størrelse og formål. I udviklingen af
Gammalstorp har vi valgt at sprede byggeriet ud så meget som muligt for at sikre, at vi kan nyde
naturen og få en god blanding af fællesskab og privatliv.
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Grunden er en del af Samfälligheten Gammalstorp, der er en udstykning af sommerhusgrunde på en
435.000 m2 stor grund. De fælles områder ejes af den oprindelige jordejer, men administreres af
grundejerforeningen. Som medejere har vi fri adgang til fællesarealerne på de ca. 36 hektar, og
sammen med de andre medejere kan vi udvikle området, eksempelvis med den sø vi drømmer om.
Som medejere har vi endvidere pligt til at vedligeholde vejkanterne i vores del af området. Se tegninger
over grunden i bilagene.

Hvor mange bliver vi i alt – også på længere sigt?
Vi bliver 120 medstiftere, og derfor bygges Gammalstrop i første omgang til 120 medejere.
Det sker på den oprindelige Gammalstorp-grund udvidet med et nyt grundstykke. Se “Masterplan”.
Landsbyen og grunden er ud fra vores 4 principper (se afsnittet ”Landsbyen er skaleret efter 4
principper”) om optimalt fællesskab og respekt for natur og privathed, beregnet til en bæredygtig
kapacitet på op til 146 medejere – så der er plads til at invitere lidt flere ind og bygge lidt flere huse og
fællesfaciliteter allerede næste år, hvis alt går som vi håber.
Vi har også erhvervet nabogrunden, hvoraf en god del lægges sammen med Gammalstorp nu.
På et senere tidspunkt er visionen, at vi kan bygge en Gammalstorp 2 på resten. På Gammalstorp 2
har vi efter samme principper beregnet, at der kan være huse svarende til 50 medejere.
Hvis vi
senere på nabogrunden gennemfører Gammalstorp 2 - vil der blive bygget flere huse og
fælleshuse, og vil opnå en række synergier og delemuligheder med Gammalstorp. I
afsnittet “Masterplan” kan du se en illustration af, hvordan et sådant projekt kan
udfolde sig, og du kan læse lidt mere om Gammalstorp 2 i afsnittet “Gammalstorp 1
og 2”.

Gammalstorps
byggeøkonomi
Nedenstående angiver budgettet for projektets hoveddele.
Prisen for medstiftere er 395.000,- indtil 1. november. Herefter 450.000.
Prisen 395.000 kr. per andel, som fællesskabet fra starten definerede som et ideal, har været et
dogme, vi har været meget tro mod og som definerer budgettet.
Alle priser i ‘000 kr.
Indtægter
Samlet pris inkl. moms, Gammalstorp 1 (hvis alle er
medstiftere)
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Omkostninger inkl. moms (projektet skal ikke betale og
kan ikke løfte moms)
Grund- og udviklingsudgifter

5.400

Byggemodning

5.150

Håndværkerudgifter, huse

18.125

Forsikringer
Uforudsete udgifter

900
3.275

Rådgivere (arkitekt, ingeniører, Almenr, advokat)

875

Gammalstorp-puljen, fælles faciliteter

7.000

Finansieringsomkostninger

1.050

Almenr-platform, risiko + dækningsbidrag, 10%

5.625

I alt

Hoveddokument
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KØBSVEJLEDNING:

Hvad skal jeg
konkret gøre?
Her tager vi dig gennem hele processen i enkle trin. Skulle du have nogle spørgsmål undervejs, er du
altid velkommen til at kontakte os. Husk: Almenr er byggefællesskabets professionelle ramme, og du
skal aldrig tøve med at bruge vores fagfolk til at få klarhed over de ting, du er i tvivl om.
De fleste familier i Gammalstorp har været medstiftere i en længere periode og kender projektet godt.
Hvis du er ny, så tag fat i Jonas, så du kan få en grundig indføring (tlf: +45 22 81 12 56,
jonas@almenr.dk) .

Læs projektbeskrivelsen og de formelle dokumenter

1.

Her i mappen finder du beskrivelser af projektet, ejendommen, arkitekturen,
processen og fællesskabet.
Det er bl.a. vigtigt at du læser vedtægterne. Bemærk at der er to sæt: for
Gammalstorp P/S og Gammalstorp Komplementar ApS, for som du kan læse om
partnerselskabet, så tegner du, når du køber en andel i Gammalstorp, en
kapitalandel i to selskaber: Gammalstorp P/S og det tilhørende Gammalstorp
Komplementar ApS (som er komplementaren). Derfor er der også to sæt vedtægter.
Og meget vigtigt så finder du de formelle dokumenter, du skal skrive under på, som
består af:
1) De 4 dogmer. Gammalstorps dogme-manifest er vores fælles værdisæt, som
alle medejere skriver under på.
2) Aftale om deltagelse i Gammalstorp. Det er ved at underskrive aftalen om
deltagelse i Gammalstorp, at du er sikret et medejerskab. Aftalen om
deltagelse i Gammalstorp bliver, når vi stifter selskabet (se trin 4 herunder),
erstattet af en såkaldt tegnings-blanket.
Underskriften på aftalen om deltagelse i Gammalstorp sker elektronisk, og du
modtager link til dette når vi har været igennem punkt 2 nedenfor.
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Afklar evt spørgsmål med Almenr

2.

Tirsdag den 12.10. står du med materialet i hånden. Hvis der er noget, du ikke
forstår eller er uklart eller du mangler vigtige informationer, så bedes du skrive til
Jonas med det på jonas@almenr.dk inden fredag den 15.10.
Fredag den 15.10. klokken 11:00-12:00 på ZOOM (du finder zoomlinket ved at
logge ind på din profil på almenr.dk/u - der står det som den øverste event) holder vi
en online seance, hvor vi uddyber evt. tvivls-spørgsmål, der på forhånd er sendt til
Jonas. Så samler vi op på alle jeres spørgsmål skriftligt og laver en udførligt Q&A,
som vi sender til alle.
Onsdag den 20.10. får du et link til det endelige materiale, hvor du kan skrive under
og sikre dig en andel.

Skriv under og overfør depositum

3.

Når du er klar og senest mandag den 1.11., skriver du under på:
1. Andels-reservation
2. Manifest
Det sker elektronisk ved at gå ind på www.almenr.dk/gammalstorp/blivmedejer og
følge guiden.
Du skal nu indbetale depositum, nemlig 50.000 kr.
Resten af tegningsbeløbet betales, når alle betingelser er fratrådt og tegningen er
endelig (se trin 4).
Depositum skal være Almenr i hænde senest 7 dage efter underskrivelsen af
Andels-reservation (og dermed allersenest den 8.11.21)
Er depositum ikke modtaget senest på dette tidspunkt kan Gammalstorp P/S beslutte
at annullere tegningsordren.
Tegningsbeløbet er i alt 395.000 kr + 1.000 kr. bestående af depositum på 50.000
og restbetaling på 345.000 + 1.000,
De 50.000 kr-. skal indbetales i danske kroner til Gammalstorps bankkonto hos
Almenr i Merkur Bank med følgende kontooplysninger:
Reg. nr. [8401]
Kontonr.: [5440815]
Reference: Gammalstorp – ”Medejernavn”
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Overfør restbeløbet når tegning er endelig

4.

Når betingelserne for tegning er opfyldt (primært, at vi er nok der har tegnet og vi har
fået byggetilladelse) melder Gammalstorp P/S, at tegningen er endelig og vi stifter
selskabet Gammalstorp P/S.
Du får nu et link til en tegnings-blanket, hvorpå du med din signatur ”tegner” en
aktie i Gammalstorp P/S og en anpart i Gammalstorp Komplementar ApS.
Den underskrevne tegnings-blanket og restbeløbet (i alt 345.000 kr + 1.000 kr.)
skal være Gammalstorp P/S i hænde senest 10 dage efter, at tegningen er meldt
endelig.
Restbeløbet skal indbetales til Gammalstorp P/S’ bankkonto i Merkur Bank. Sammen
med linket til tegningsblanketten får du kontooplysninger:
Du er nu formelt fuldgyldig medejer af Gammalstorp P/S og selskabets ejendom og
projekt og har medejer-brugsrettigheder til hele den kommende landsby og
fællesskabet.
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Mens vi bygger

5.

Nu går vi i gang med at bygge og vi forventer, at byggetiden til de første huse er
brugsklare på grunden, bliver ca. 3/4 år. Alt efter hvordan vi lander aftalen med
entreprenøren, bliver det muligt at bruge husene i samme takt som de bliver færdge.
Byggeriet foregår med 2 parallelle processer:
Husene: Gammalstorp P/S får med Almenr Fritidslandsbyen som bygherre og
projektleder bygget landsbyens egentlige huse tegnet og udviklet sammen med
arkitekterne Gimme Shelter, ingeniørerne IMEK og tømrervirksomheden Carpenter.
Vores japanske inspirerede huse bliver produceret under tag i moduler primært på
Carpenters tømrerfabrik og samlet løbende på grunden. Det at bygge under tag
sikrer et højt kvalitetsniveau og vi undgår klassiske problemer som fugt i byggeriet.
Enterprise kontrakten er endvidere baseret på fast pris, så vi undgår overraskelser i
selve byggeriet.
Fælles-faciliteter: Vi afholder også undervejs en række workshops hvor
fællesskabet designer og bygger på de faciliteter, der er fælles uden om byggeriet.
Og selvfølgeligt, som vi allerede har været i gang med længe, en masser sociale
events. Se mere i ‘Sammen laver vi en Landsby’.

Så tager vi landsbyen i brug…

6.
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Allerede til sommeren 2022 står store dele af fase 1 færdig til brug så sommeren
bliver skudt ind med et giga kalas på Gammalstorp – og så er vi live!
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TIDSPLAN

Tidsplan: Sammen
bygger vi en landsby
Tidsplan for byggeri og formalia
Byggeri

Formalia

Betalinger

2021
Oktober

Modtagelse af projektbeskrivelse og
tegnings-materialer til gennemsyn

November

Underskrift af Andels-reservation og
manifest
Indsendelse af
bygetilladelser

Indbetaling af depositum

Tegning meldes færdig (forventeligt)
Underskrift af tegnings-blanket and
anti-hvidvask-formular.

Indbetaling af restbeløb.

P/S stiftes
Indgåelse af endelige
entreprenørkontrakter

Formalisering af
1) Grundkøbsaftale (køb og
overdragelse af grunden)
2) Projektmodningsaftale ml Almenr
og P/S (køb og overdragelse af
projektet)
3) Udviklingsaftale ml P/S og Almenr
(køb af byggeri)

Igangsætning af
byggemodning (dog først når
der er solgt 120 aktier)

Betaling for grundkøb og
projektmodning

Første stadevurdering med betaling til
grundmodning
Stiftende generalforsamling i P/S med
valg af bestyrelse og valg af
følgegruppe til byggeri.

December

Igangsætning af produktion
af huse hos Carpenter som
bygger det næste godt 1/2 år

2022
Januar

Februar
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Produktion af skovhytter på
værksted i København

Forventet anden stadevurdering og
betaling af færdige elementer på
fabrik.
Herefter løbende stadevurderinger og
betalinger, idet P/S er pligtigt til at
honorere Almenrs udbetalingskrav der
laves i takt med at byggeledelsen
godkender det leverede og Almenr
betaler entrenørers krav.
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Marts

April

Byggemodning af grund,
vand, kloak, el samt
etablering af fundamenter.
Fællesfaciliteter begynder at
blive bygget

Maj

Sø-projekt forventes
igangsat

Ordinær generalforsamling

Juni

De første huse ankommer

Gennemgang og aflevering af første
huse

Sidste huse forventes leveret

Gennemgang og aflevering af sidste
huse

Juli
August
Ultimo ’22

Sidste stadebetaling efter godkendt
overlevering.

Tidsplan for hvordan vi bygger fællesskabet
Noget af det vigtigste ved at bo i en landsby er, at man er del af et fællesskab. Vi lægger derfor stor
vægt på, at fællesskabet bliver stærkt og baseret på fælles værdier og interesser. Og det kan vi kun
gøre ved fælles hjælp. Vi har allerede afholdt et antal events og workshops, men når først I er blevet
medejere, kan vi begynde at arbejde med de mere konkrete ting som at få fastlagt eksempelvis
manifest, vedtægter, husorden og årshjul.
Vi har en masse kompetencer og interesser blandt landsbyens medejere. De skal aktiveres, så I der
har lyst og evner, er med til at bygge yoga-platform, lave bålpladser eller udvikle og gennemføre søprojektet.
Derfor danner vi en række arbejdsgrupper. Det kunne
eksempelvis handle om:
Det er selvfølgelig op til fællesskabet,
hvilke grupper der skal dannes. Nogle
arbejdsgrupper (fx arkitektur og sø) indgår aktivt
som sparringspartnere til det professionelle
byggeteam, og Almenr kan hjælpe med at få de andre grupper sat i gang.
Planlagte aktiviteter er bl.a.
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