
 
Hvordan foregår udvælgelsen? 

Ballerupborgere har fortrin til boligerne i forhold til ansøgere fra 

andre kommuner. 

Der er fokus på en blandet beboersammensætning med hensyn 

til alder og køn. 

Derudover er det vigtigt at du er selvhjulpen og vil være 

engageret i fællesskabet og dets værdier. 

Ballerup Kommune sender en liste med ansøgere til det 

pågældende seniorbofællesskab. 

Beboerne i de enkelte seniorbofællesskaber er selv med til at 

vælge nye beboere, i samråd med boligorganisationen. 

Du kan læse mere om livet i seniorbofælleskaber her: 

https://ballerup.dk/seniorbofaellesskaber 

 

 

 

SENIORBOFÆLLESSKABER I 

BALLERUP KOMMUNE 
 

Hvem kan skrives op? 

Alle kan skrives op, men 

du kan kun flytte ind hvis: 

 

 Du er over 50 år 

 Ikke har hjemmeboende børn 

 Er selvhjulpen 

 Vil indgå i et forpligtende fællesskab 

  

Hvor skriver jeg mig op? 

https://ballerup.dk/seniorbofaellesskaber 

Du skal bruge din nem-id til opskrivning 

https://ballerup.dk/seniorbofaellesskaber
https://ballerup.dk/seniorbofaellesskaber


HVOR LIGGER DE ALMENE SENIORBOFÆLLESSKABER I BALLERUP KOMMUNE 
 

Kløvermarken, Søndergård i Måløv 
Kløvermarken, Søndergårds Allé 200-238, 2760 Måløv 

Kløvermarken er bygget i 2002 og består af 19 rækkehuse. 
Boligerne har to, tre eller fire rum og er fra 85 m2 til 110 m2. 
Det er tilladt at holde husdyr. 

 

Valmuen, Søndergård i Måløv 
Valmuen, Moseholmen 4-42, 2760 Måløv 

Valmuen et bygget i 2003 og består af 20 rækkehuse. 
Boligerne har to eller tre rum og er fra 64 m2 til 93 m2.         
Det er tilladt at holde to husdyr. 

 

Solsikken, Søndergård i Måløv 
Solsikken, Vaseholmen 34-72, 2760 Måløv 

Solsikken er bygget i 2003 og består af 20 rækkehuse. 
Boligerne har to eller tre rum og er fra 65 m2 til 95 m2. 

 

Jægerbo, Østerhøj  
Jægerbo, Jægerstræde 2-38, 2750 Ballerup 

Jægerbo er opført i 2002 og består af 18 rækkehuse. 
Boligerne har to eller tre rum og er fra 67 m2 til 85 m2.         
Det er tilladt at holde to husdyr. 

Ekkodalen, ved Bispevangen i Ballerup 
Ekkodalen 2-46, 2750 Ballerup 

Ekkodalen er opført i 2019 og består af 22 rækkehuse. 
Boligerne har to eller tre rum og er på 67, 89 eller 107 m2. 

 

 

Rosenly, Skovlunde Midt 

Kommende seniorbofællesskab i Skovlunde 
På Bybjergvej – 18 boliger med indflytning i efteråret 2022. 
Boligerne har et, to eller tre rum og er på 57-98 m2. 

 

Ellebo, Baltorpvej i Ballerup 

Kommende seniorbofællesskab i Ballerup 
I bebyggelsen Ellebo på Baltorpvej. 40 boliger med indflytning i 
2024. Boligerne har to eller tre rum og er på 52-75 m2. 
 


