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DAGSORDEN

 Borgmesteren Jesper Würtzen byder velkommen

 Domea og Ballerup Boligselskab fortæller om seniorbofællesskabet Rosenly i 
Skovlunde

 En beboer fra Rosenly fortæller om projektet

 Ballerup Ejendomsselskab fortæller om seniorbofællesskabet i Ellebo i Ballerup 

 En beboer fra Ekkodalen fortæller om processen i et nye seniorbofællesskab

 En beboer fra et af seniorbofællesskaberne i Måløv fortæller om livet i et 
seniorbofællesskab

 Administrationen oplyser om opskrivning til de nye seniorbofællesskaber

 Spørgsmål

 Tak for i aften
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Baggrund

Stor interesse for at bo i seniorbofælleskab

En særlig boform for seniorer, hvor man ud 
over at have sin egen bolig også er en del af et 
fællesskab, som man skal forpligtige sig til at 
deltage i.

Der lægges vægt på, at der er en god alders-
fordeling i de enkelte seniorbofællesskaber.
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Dejlige boliger på Østerhøj og Søndergård

4



Baggrund

Kommunalbestyrelsen har prioriteret denne 
boform for kommunens seniorer.

De første 4 almene seniorbofællesskaber er 
bygget for 20 år siden. 

I 2019 kom Ekkodalen ved Bispevangen til.

2 nye almene seniorbofællesskaber på vej.
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Nyt  seniorbofællesskab i Skovlunde

Rosenly i Skovlunde, går tilbage til 2016 og 
skulle have ligget på Banegårdspladsen i 
Ballerup. Det måtte opgives, da det ikke var 
muligt at bygge inden for de økonomiske 
rammer.

Dejligt, at byggeriet af 

Rosenly er i gang for 

beboergruppen fra 

Banegårdspladsen.
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Nyt  seniorbofællesskab i Ballerup 

I Ballerup er et seniorbofællesskab med 40 
boliger ved at blive planlagt.

Forventes, at stå klar i 2024. 

Det bliver en del af 

Ellebo på Baltorpvej.
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Seniorbofælleskaber som andel, eller ejer

Derudover er der:

et andels-seniorbofællesskab

på Lystoftegård i Skovlunde

et ejer-seniorbofællesskab 

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

De almene seniorbofællesskaber bygges og ejes af 
almene boligorganisationer.

Opføres som almene familieboliger. 

Huslejen vil svare til huslejen i en anden nybygget 
almen bolig.
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9 Seniorbofællesskaber
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