Seniorbofællesskabet Ydungaard
Værløse

Værdigrundlag
Seniorbofællesskabet Ydun‐
gaard er en forpligtende
boform, hvor vi sammen
opnår et trygt og indholds‐
rigt liv, i gensidig respekt og
med en sund balance mel‐
lem fællesskab og privatliv.

Navnet

At ville hinanden i bofællesskabet er en
forudsætningen for at bo og trives her.

Følgende kriterier
gælder for optagelse:


Ansøgere skal ved indflytning være
fyldt 55 år, og husstanden skal være
uden hjemmeboende børn.



Ved ægtefælle/samlever skal blot
den ene være fyldt 55 år.



Der skal være diversitet mellem
køn, alder, enlige/par, m.m.



Ansøgere skal acceptere bofælles‐
skabets formål, husorden, vedtæg‐
ter, procedurer og værdigrundlag.



Beboerne respekterer beslutninger
der tages på fællesmøderne.



For at skabe det bedst mulige bo‐
fællesskab nedsæ es der et visita ‐
onsudvalg.

4‐8‐2015

Ydungaard var en gård med æbleplantage,
der dligere lå som nabo l den grund, hvor
seniorbofælleskabet skal ligge. Ydun er gud‐
inden for og symbolet på evig ungdom, en
egenskab som selv de udødelige guder ikke
kan undvære. Hver morgen giver hun gu‐
derne den evige ungdoms og skønheds æb‐
ler. Hun er gi med poesiens, digtekunstens
og reinkarna onens gud, Brage.

Livskvalitet og netværk
I bofællesskabet udgør bofællerne et net‐
værk, som supplerer det netværk man har
med familie og venner. Hjælp kan hur gt
skaﬀes. Et godt helbred bevares længere i et
engageret samvær med andre. Fællesskab
øger livskvaliteten.

Fællesskabet
Der skal investeres d og energi, hvis man
vil have fællesskabet l at fungere. Det for‐
ventes at alle yder det de evner, så det kan
blive et godt fællesskab.

Regler

Hvad forventes af dig:


At du medvirker l trivsel for os alle.



At du deltage i en række fælles ak vite‐
ter.



At du udviser gensidig omsorg og re‐
spekt for andre beboere.



At du yder nabohjælp ved fravær.

At du er med l at dele viden og kunnen
med andre beboere



Det er lladt at have kæledyr, hvis det
ikke generer naboerne.



Husorden og regler for beny else af
fælleshuset og fællesarealerne udarbej‐
des af de kommende beboer

Det er Værløse

ligselskab

Almenny ge Bo‐

på ini a v fra Furesø Kommu‐

ne, der skal bygge boligerne.
Det er arkitek irmaet Vilhelm Lauritzen, der
skal stå for udformningen af ca. 36 boliger
på grunden ved Kirke Værløsevej 55, 3500
Værløse. Forventet indflytningsklar august
2018

Vores fællesskab vil være:


At nyde samværet, trygheden, hyggen,
det venlige smil og det posi ve fælles‐
skab.



At give en hjælpende hånd, og udvise
omsorg for hinanden i hverdagen.



At det er en fordel vi er forskellige.



At engagere os i andre mennesker på
en sjov, spontan og givende måde.



At det ikke udelukker, at vi har god
plads l privatliv



et supplement, ikke en erstatning af
hjælpen fra kommunen eller andre.

Ved at vælge seniorbofælles‐
skabet er det ikke kun en ny
boligform du vælger, det er
også en ny livsform.
Venlig hilsen
Seniorbofællesskabet Ydungaard
Vedtaget på fællesmødet
den 4. august 2015

