
Seniorbofællesskabet Ydungaard 
  Værdigrundlag 
Seniorbofællesskabet Ydungaard er en  forpligten‐

de boform, hvor vi sammen opnår et trygt og ind‐

holdsrigt liv, i gensidig respekt og med en sund ba‐

lance mellem fællesskab og privatliv. 

At ville hinanden i bofællesskabet er forudsætnin‐

gen for at bo og trives her. 

  Navnet 

Ydungaard var en gård med æbleplantage, der  d‐

ligere  lå  som nabo  l den  grund, hvor  seniorbo‐

fælleskabet  skal  ligge.  Ydun  er  gudinden  for  og 

symbolet på evig ungdom, en egenskab som selv 

de udødelige guder  ikke kan undvære. Hver mor‐

gen  giver  hun  guderne  den  evige  ungdoms  og 

skønheds æbler. Hun er gi  med poesiens, digte‐

kunstens og reinkarna onens gud, Brage.  

  Hvad forventes af dig: 

 Ansøgere  skal  ved  indflytning  være  fyldt  55 

år,  og  husstanden  skal  være  uden  hjemme‐

boende børn. 

 Ved  ægtefælle/samlever  skal  blot  den  ene 

være fyldt 55 år. 

 Det  lstræbes, at mindst 1/3 af beboerne er 

under 65 år. 

 Der  lstræbes en ligelig kønsfordeling. 

 Personer, der  i  lige op‐ og neds gende  linje 

er i familie med nuværende beboere, kan ik‐

ke  lbydes en bolig. 

 Ansøgere skal acceptere bofællesskabets for‐

mål,  husorden,  vedtægter,  procedurer  og 

værdigrundlag.  

Helbred og netværk 

I  bofællesskabet  udgør  bofællerne  et  net‐

værk, som supplerer 

familie  og  venner. 

Hjælp  kan  hur gt 

skaffes,  hvis  man 

bliver syg. Helbredet 

holder  længere  i  et 

engageret  samvær 

med andre.   Fælles‐

skab  frem  for  en‐

somhed forøger livskvaliteten. 

  Fællesskabet 
I et seniorbofællesskab er det som  i et par‐

forhold.  Der  skal  investeres  d  og  energi, 

hvis man vil have det  l at fungere. Så vi øn‐

sker,  at  alle  vil bruge  d og  energi på den 

proces, der  ligger foran os, for at få etable‐

ret et godt seniorbofællesskab. Vi håber, at 

alle vil bidrage e er evne. 

  Formål 

 At medvirke  l trivsel for os alle. 

 At deltage i en række fælles ak viteter. 

 At  udvise  gensidig  omsorg  for  hinan‐

den. 

 At  sikre  sig  livstegn  fra  nærmeste  na‐

boer i hverdagen. 

 At  yde  nabohjælp  ved  bortrejse,  ind‐

læggelse o.l. 

 At bruge hinandens viden og prak ske 

evner. 
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Sådan vil det være at bo her: 

 Vi vil værdsæ e boligerne, men det vig gste 

for os er samværet. 

 Vi  vil  nyde  samværet,  trygheden,  hyggen, 

det venlige smil og det posi ve fællesskab. 

 Vi  er parate  l  at  give  en hjælpende hånd, 

og vi udviser omsorg for hinanden  i hverda‐

gen. 

 Vi vil  lære hinanden at kende, og vores bo‐

fællesskab vil blive  l et varmt bekendtskab 

med  et  solidt  lhørsforhold.  Alle  vil  være 

imødekommende  og  hjælpsomme.  Det  er 

ubeskrivelig  givende  at  kende  genboer,  na‐

boer og alle andre bofæller. Vi  ser det  som 

en fordel, at vi er forskellige. 

 Vi vil engagere os  i andre mennesker på en 

sjov, spontan og givende måde. Fællesskabet 

udelukker  ikke, at vi har god plads  l privat‐

liv.  Ligeledes  ersta er  bofællesskabet  ikke 

udstrakt hjælp fra kommunen m.m. 

 

  Regler 

 Rygning i fælleshuset er ikke  lladt. 

 Det  er  lladt  at  have  husdyr,  hvis  det  ikke 

generer naboerne. 

 Husorden og regler  for beny else af  fælles‐

huset udarbejdes inden indflytning. 

  Det er Værløse  Almenny ge 

Boligselskab  på  ini a v  fra  Furesø 

Kommune, der skal bygge boligerne. 

Det  er  arkitek irmaet  Vilhelm  Lauritzen, 

der skal stå for udformningen af ca. 36 boli‐

ger  på  grunden  ved  Kirke  Værløsevej  55, 

3500  Værløse.  Forventet  indflytningsklar 

februar – marts 2018 

 

 Vedligeholdelse af  fællesarea‐

ler 

Erfaring  fra  andre  seniorbofællesskaber  vi‐

ser, at der typisk opstår et godt fællesskab i 

forbindelse med  vedligeholdelse  af  fælles‐

arealerne. Derfor er det en kvalitet at gøre 

det selv. 

 

Ved at vælge seniorbofælles‐

skabet er det ikke kun en ny 

boligform du vælger, det er  

også en ny livsform. 

 

  Venlig hilsen 
  Seniorbofællesskabet Ydungaard 
  Ved formand 
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