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Hvem kan skrives op

Hvem kan skrives op?

Alle kan skrives op på interesselisten, men du kan kun flytte ind 
hvis:

 Du er over 50 år

 Ikke har hjemmeboende børn

 Er selvhjulpen

 Vil indgå i et forpligtende fællesskab

Bemærk: 

Ballerupborgere har fortrin i forhold til ansøgere fra andre 
kommuner.
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Interesserede

Kan du tænke dig, at bo i et alment 
seniorbofællesskab? 

 Skriv dig op på interesselisten via kommunens 
boligkontor:

 https://ballerup.dk/seniorbofaellesskab-boligansoegning

Du skal bruge Nem-Id
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Beboersammensætning

Beboersammensætning

 Der lægges vægt på, at der i hvert 
seniorbofællesskab er en blandet 
beboersammensætning i form af:

 både enlige og par

 mænd og kvinder

 forskellige aldersgrupper 
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Ledige boliger

 At bo i seniorbofællesskab er en helt særlig 
boform, hvor man skal ville fællesskabet langt  
mere end når man bor i en almindelig 
boligafdeling

 Derfor er nogle af de nuværende beboere med 
til i et udvalg, at vælge hvem der skal være 
deres nye nabo i seniorbofællesskabet, 
sammen med boligorganisationen.
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Nye beboere 1

Ved ledig bolig:

Kommunen sender liste med ansøgere fra 
interesselisten til udvalget der skal udvælge 
den/de nye beboere.

Listen indeholder ansøgere ud fra hvad der 
aktuelt er brug for i seniorbofællesskabet. 

Det kan være: 

enlige, eller par

ansøgere i en bestemt alder fx 50 til 65 år
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Nye beboere 2

Udvalget holder samtaler med ansøgerne.

Herefter udvælges den, eller de nye beboere.

Alle der har været til samtale får en 
tilbagemelding fra udvalget.

Kommunen anviser herefter den, eller de nye 
beboere til seniorbofællesskabet.

De der ikke fik boligen er fortsat opskrevet på 
interesselisten til andre ledige seniorboliger.
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Seniorbofællesskabet Rosenly

Forventes færdigt i efteråret 2022.

Ønsker du at blive en del af de første beboere i 
seniorbofælleskabet Rosenly, skal du opskrive 
dig på interesselisten senest 24. marts 2022.

Udvælgelsen af nye beboere forventes afsluttet 
i juni 2022.
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Seniorbofælleskab i Ellebo

Opskrivning via kommunens interesseliste.

Seniorbofællesskabets ventelisteudvalg får 
ansøgere fra interesselisten.

Ansøgerne indbydes til et kontaktseminar.  

Herefter vælges de der kan optages på 
ventelisten.

Der sendes brev til de der er godkendt. 

Øvrige får afslag med en begrundelse.
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Seniorbofælleskab i Ellebo ventelisten

Seniorbofælleskab i Ellebo – ventelisten

Er man godkendt opkræver KAB 
opskrivningsgebyr og ansøger kan få oplyst sit 
ventelistenummer.

Når der er en ledige boliger anviser KAB efter 
ventelisten.

10



FAQ

 Kan man være opskrevet på interesselisten til flere 
seniorbofællesskaber?

Ja det kan man godt

OBS der er p.t. fejl i systemet, hvorfor man kun kan vælge 2 bolig-

områder. Ønsker du flere - noter venligst de øvrige under Skriv kort ….  

 Må man holde husdyr i seniorbofællesskaber?

Ja/nej – det er op til beboerne i den enkelte almene 
boligafdeling, at beslutte om man må holde husdyr.
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