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1

Indledning og anbefalinger

CASA har gennemført en udredning om potentialet og muligheder – et feasability study – for at etablere seniorbofællesskaber, som i videst muligt
omfang via integrering af pleje- og hospicefunktioner øger mulighederne
for at blive i eget hjem trods plejebehov.
CASA vil på baggrund af resultaterne, som fremlægges i denne rapport,
anbefale, at der arbejdes videre med implementeringen af et seniorbofællesskab, som i højere grad end andre seniorbofællesskaber sigter på ”længst
muligt i eget hjem” ved at indtænke plejehjemsfunktioner og hospicefunktioner i konceptet – samtidig med, at bebyggelsen fremstår som en attraktiv
bolig for friske seniorer og ikke signalerer ”institution”.
Men inden der kan arbejdes videre med konceptet, skal der træffes en lang
række valg, som danner grundlag for en videre proces.
I rapporten er der gennemgået en række temaer, og hvert afsnit munder ud i
en anbefaling af, hvad der er ”de næste skridt”.
En række forhold vil således være afhængig af den konkrete kommune,
hvor byggeriet placeres, og kræver således, at der er truffet beslutning om
en konkret grund. Der tænkes her fx på muligheden for at indgå en partnerskabsaftale med kommunen som led i en aftale om grundkøb.
En anden meget vigtig faktor for en videre proces er at beslutte organisationsformen og herunder samspillet og ansvarsfordelingen mellem en central
organisation (fx en fond) og beboergruppen. Den traditionelle proces for
etablering af seniorbofællesskaber har en meget høj grad af involvering af
kommende beboere, som ligeledes gives stor indflydelse efter indflytningen. Den kommende beboerkreds har således stort ejerskab til etableringen.
En tredje vigtig faktor er økonomien. CASA har ikke umiddelbart kunnet
finde seniorbofællesskaber, som har ansat personale, dvs. betaler for forskellige serviceydelser.
Der er foretaget en række vurderinger af, i hvilket omfang forskellige servicefunktioner påvirker driftsøkonomien, og der skal på dette grundlag
træffes beslutning om, hvilke former for serviceydelser der ønskes indarbejdet i konceptet. Som det fremgår af afsnittet, har størrelsen af bofællesskabet også stor indflydelse herpå.
Endelig skal det fremhæves, at der findes en lang række publikationer og
hjemmesider, som omhandler seniorboliger og anbefalinger til, hvorledes
”den gode seniorbolig” indrettes, idet det er normal procedure at tænke
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”handicapvenligt”. Når der skal gås et skridt videre og indtænkes plejehjems- og hospicefunktion, skal der udarbejdes en kravspecifikation for,
hvad dette betyder for boligerne og fællesområder. Endvidere skal der foretages økonomiske vurderinger af, hvad dette betyder af merpris for byggeriet afhængig af til- og fravalg af forskellige tilpasninger.
Der er knyttet en række bilag til rapporten. Endvidere har CASA samlet en
række publikationer, som kan inddrages i det videre arbejde.

Bilag 1: Seniorbofællesskaber
Bilag 2: Notat om HH Sygepleje Aps
Bilag 3: Tanderparken
Bilag 4: Anbefalinger til plejeboliger
Bilag 5: Nye bofællesskaber for ældre – opsamling på idéværksteder
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2

Beboere

2.1

Er projektet værd at realisere?

Via afholdte fokusgruppemøder med borgere i målgruppen kan det konkluderes, at potentielle beboere finder tanken om ”blivende boliger” fin.
Der er dog delte holdninger til, hvorvidt en hospicefunktion kan indgå i et
bofællesskab, men denne skepsis er dog primært knyttet til spørgsmålet om
fællesskab, samvær og forpligtelser – og ikke de boligmæssige indretninger.
Det er afgørende for beboerne, at de ikke skal overtage pleje- og omsorgsfunktioner, men at støtte til plejekrævende beboere alene baseres på frivillighed.
Det afgørende for beboerne vil være indflydelsen på fællesskabet, herunder
nye beboere, omfanget og art af fællesaktiviteter og naturligvis økonomien.
CASA har undersøgt, hvorledes seniorbofællesskaber er opbygget, herunder
hvilke varianter der findes.
Det har ikke været muligt at finde et seniorbofællesskab, der er bygget op
efter den model, som vi forestiller os, dvs. hvor der som led i bofællesskabet er integreret plejeboliger og hospicefunktion. Det er ikke nødvendigvis
det samme som, at det ikke eksisterer, men vi har ikke kunnet finde det.
CASA har undersøgt ca. 60 seniorbofællesskaber på Sjælland via hjemmesider. Se oversigt i bilag 1. Alle er organiseret som ”rene” bofællesskaber,
der består af en række boliger samt typisk et fælleshus og evt. enkelte andre
fælles faciliteter.
Der kan findes enkelte steder, hvor der både er boliger for ældre – evt. organiseret som bofællesskab – og i tilknytning hertil plejeboliger for ældre,
men uden at der er en organisatorisk sammenhæng.
Et eksempel her på er Lions Park Birkerød, der er en selvejende institution,
som blev stiftet på initiativ af Lions Club i Birkerød. Institutionen ledes af
en bestyrelse på 5 personer, hvoraf 3 er udpeget af Lions Club, og 2 af Birkerød Kommune. Vedtægterne er godkendt af Rudersdal Kommune, der også skal godkende regnskaber og boligernes husleje. Den daglige drift varetages af en advokat.
Området, som de selv kalder en ”institution”, har en plejeafdeling og en
boligafdeling. Plejeafdelingen er kun til personer med konstant plejebehov.
Det er alene Rudersdal Kommune, der beslutter, hvem der skal tilbydes at
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flytte ind på plejeafdelingen, og beboerne i boligafdelingen har ingen fortrinsret eller lignende til boligerne i plejeafdelingen.
OK-Fonden er en anden aktør, der som nonprofit fond arbejder for at forbedre forhold og livskvalitet for ældre, handicappede og svage grupper i
bredeste forstand. Deres primære virkeområde er plejehjemsdrift landet
over, dog mest koncentreret omkring hovedstadsområdet. Derudover driver
de psykiatriske tilbud, hospice og administrerer en lang række senior-/ ældrebofællesskaber.
OK-Fonden har således heller ikke nogen integrering af seniorboliger og
plejefunktioner.

2.2

Kan det realiseres?

Interessen for seniorbofællesskaber er stor.
Spørgsmålet er, om et koncept som dette kan ”konkurrere” med traditionelle seniorfællesskaber.
Det er vor vurdering, at en god markedsføring – herunder hjemmeside – der
tydeliggør, hvad konceptet indebærer i forhold til rettigheder, forventninger
og forpligtelser, hvad angår plejehjems- og hospiceaspektet, vil fremme interessen. Det er også vigtigt at imødekomme de vilkår, som potentielle beboere normalt lægger vægt på ved et seniorbofællesskab, herunder indflydelse på en række forhold omkring bofællesskabet.
Et konkret udspil skal således tydeliggøre, hvad man som beboer har af ekstra nytteværdi ved at indgå i et seniorfællesskab som dette – også før man
får plejebehov.

2.3

Næste skridt

Det anbefales, at der udarbejdes en markedsføringsplan i forhold til potentielle beboere.
I materialet skal foregribes de aspekter ved konceptet, der kan give anledning til, at potentielle beboere søger andre steder hen. Således har fokusgruppemøderne afdækket betænkeligheder ved at indarbejde plejekrævende
beboere i bofællesskabet. Det er derfor vigtigt at belyse disse aspekter tydeligt, så potentielle beboeres stillingstagen sker på så oplyst et grundlag som
muligt.
Det vil være vigtigt at kunne markedsføre win-win aspektet – altså for både
de ”friske” beboere og for ”plejekrævende” beboere. Det betyder endvidere,
at der skal være klare meldinger på beboernes indflydelse, deres pligter og
rettigheder, herunder hvilken indflydelse beboerne selv har herpå.
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Det anbefales, at der udarbejdes en hjemmeside, som præsenterer konceptet. Der bør heri indgå et prospekt som pdf-fil til at downloade.

7

8

3

Kommunen og regionen

3.1

Er projektet værd at realisere?

For de offentlige myndigheder vil det være en fordel med ”længst tid i eget
hjem”, da det sparer dyre institutionspladser. Endvidere kan der være mindre besparelser for en kommune, såfremt et bofællesskab overtager funktioner, som kommunen ellers skal varetage – det kan fx være bespisning af ældre, som ellers ville benytte kommunens madordning.
For en kommune drejer det sig således om hjemmehjælp, madordning og
hjemmepleje.
Hvis forudsætningerne herfor er til stede, kan der forventes et positivt samspil med de offentlige instanser.
Dette stiller krav til boligens indretning, så de bygningsmæssige tilpasninger, som der tages højde for i ældreinstitutioner som plejehjem, afspejles i
boligen – eller kan tilpasses i boligen.
Endvidere vil det være et spørgsmål om netværket og samspillet mellem beboerne.
Der er eksempler på kommuner, som har indgået partnerskaber på ældreområdet – dvs. i praksis om plejeboliger1. Det kan overvejes, om de eksempler,
der findes på sådanne partnerskaber, kan overføres til nærværende projekt.
En model, der med en vis sandsynlighed kunne anvendes, men som der kun
er enkelte eksempler på, er såkaldte partnerskaber mellem det private og det
offentlige. Her nævnes et eksempel:
I Kolding Kommune driver OK-Fonden et plejehjem i et partnerskabslignende samarbejde med kommunen. Historien er, at kommunen udbød opgaven som et traditionelt EU-udbud, som OK-Fonden vandt. Over tid er der
imidlertid opstået en relation mellem kommunen og OK-Fonden, der er baseret på tillid, og som sikrer en løbende udvikling af plejecentret.
OK-Fonden står for den fulde drift af plejehjemmet, som nærmest drives
som andre plejehjem i kommunen. I praksis er der dog sket en række løbende tilpasninger af driften, når behovet opstår. Som eksempel nævnes, at
OK-Fonden selv har ansat hjemmesygeplejersker, hvilket betyder, at det er
samme person, der hver gang besøger den ældre. På samme måde har man
ansat terapeuter. Endelig har Kolding Kommune valgt en anden form for
1

Analyse af offentlig-private partnerskaber på ældreområdet. Juni 2009, Servicestyrelsen.
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visitering til plejehjemmet end normalt, nemlig en slags ”modulvisitering”,
dvs. at plejehjemmet betales for borgerens plejetyngde (moduler).
I vort projekt vil der ikke være tale om visitering og næppe heller tale om,
at seniorbofællesskabet ansætter egentligt plejepersonale – men modellen
kan måske inspirere til en form for partnerskabsaftale, når det er nærmere
fastlagt, hvilken model der ønskes at arbejde videre med.
For regionerne drejer det sig om hospitalspladser og hospicepladser, idet
landets hospicefunktioner drives af enten selvejende hospicer, der har
driftsoverenskomst med regionen, eller hospitaler med hospicefunktioner.
Dette er behandlet i næste afsnit.

3.2

Kan det realiseres?

CASA har drøftet plejeaspektet med Gentofte Kommunes plejehjemssektor.
Fra kommunal side gøres der opmærksom på, at gode fysiske forhold naturligvis fremmer mulighederne for at blive længere i eget hjem, men at plejehjem i dag langt overvejende huser beboere, som er ramt af demens. Det er
vurderingen, at netop hårdt demensramte næppe kan blive boende længere i
et seniorbofællesskab end i en normal boligsituation. Selv hvor der er en
velfungerende ægtefælle, er demensramte så vanskelige at bo sammen med,
at en egentlig plejehjemsplads er nødvendig.
En række eksisterende seniorbyggerier har tilknyttede plejehjemsboliger,
men der er således tale om selvstændigt institutionsbyggeri, som ikke har
noget organisatorisk med seniorbofællesskabet at gøre.
Hvad angår bespisning kan ældre, som har behov herfor, visiteres til en
kommunal madordning. Der indgår en vis grad af egenbetaling. Fx har Greve Kommune, som ellers har ønsket ”en hvile i sig selv” madordning, i
2006 opgjort, at udgiften er 13,5 mio. kr., mens egenbetalingen kun er 8,6
mio. kr.
For madudbringning er egenbetalingen på kr. 53,00 med et kommunalt
tilskud pr. person på kr. 13,52 svarende til 20 %.
For leve-bo miljøer er egenbetalingen på kr. 98,00 med et tilskud på kr.
33,86 svarende til 26 %.
For plejeboliger er egenbetalingen på kr. 98,00 med et tilskud på kr.
1,29.
I Københavns Kommune er egenbetalingen i år (2011) på 46 kr. for en
middag og 56,50 kr. for 2 retter. Forvaltningen oplyser, at de ikke har kendskab til særaftaler med fx seniorboliger, der ”overtager” forplejningen, men
der ydes 5 kr. rabat, hvis den ældre selv opsøger et dagcenter og spiser der,
idet udbringningen da spares.
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Overtages madordningen af fællesskabet, kan der således påregnes en aftalemulighed med kommunen, hvilket kan give en indtægt til driften af en
eventuel restaurant eller anden form for fællesbespisning.
CASA har kontaktet Københavns Kommunes Socialforvaltning, hvad angår
mulighederne for et samarbejde knyttet til den kommunale madordning for
ældre og hjemmehjælp. Sigtet er at vurdere, hvilke aspekter der kan få en
kommune til at indgå et samarbejde ud fra en win-win vurdering. Der er
dog ikke modtaget svar fra kommunen.
Hvad angår hjemmehjælp, vurderes der ikke at være særlige forhold, som
taler for, at en kommune kan se en fordel i at indgå et særligt samarbejde.
Supplerende hjemmehjælp kan indgå på privat basis. Se senere i afsnittet
om servicefunktioner.

3.3

Næste skridt

Ved igangsætning af et konkret projekt kan der indledes drøftelse med den
pågældende kommune om mulighederne for, at seniorbofællesskabet varetager visse funktioner for kommunen og dermed modtager et tilskud herfor.
Herunder kan der indgå drøftelse af et eventuelt partnerskab, og hvad det i
givet fald kan indebære. Dette kræver, at der er truffet beslutning om, hvor
byggeriet skal ligge, dvs. at der er aftalt byggegrund med en kommune.
Endvidere kræves en nærmere specifikation af, hvad det er for aspekter,
som kunne tænkes at indgå i en partnerskabsaftale med kommunen.
Det må dog påregnes, at det kan være forskelligt fra kommune til kommune, hvad der er muligt og under hvilke vilkår.
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4

Hospice

4.1

Er projektet værd at realisere?

Der er afholdt møde med hospiceleder Thomas Feveile og afdelingssygeplejerske Jette Riis fra Skt. Lukas Hospice i Hellerup.
Grundlæggende er de meget positive over for tanken om et seniorbofællesskab med integreret hospicefunktion.
Der findes i Danmark pt. 23 såkaldte palliative team (udgående hospicefunktion), som bistår med hospicebistand i eget hjem. Disse er geografisk
jævnt fordelt.
Hovedparten af disse team er knyttet til de 17 hospicer, vi har i Danmark,
mens resten er knyttet til hospitaler.
Hospicer er selvejende institutioner, som har begrænsede pladser. Finansieringen er primært via driftsaftale med regionerne. Alle patienter er kræftpatienter. Det er væsentligt billigere at betjene en ”hjemmeplads” end en fast
plads på hospicet.
I gennemsnit kan der forventes et kræfttilfælde årligt blandt en gruppe på
50 personer over 55 år.
Ifølge Sundhedsstyrelsen dør 55 % af alle, der dør af kræft, på hospitalet,
mens 25 % dør i eget hjem. For Sankt Lukas viser statistikken, at for de
patienter, som deres udgående hospiceteam har fulgt, dør 50-60 % i eget
hjem, og 15-18 % dør på hospital og ca. 20 % på Sankt Lukas Hospice. Der
er således et stort potentiale for at fremme hjemme-hospicepladser.
Ideen om at integrere hospicefunktion i et seniorbofællesskab vurderes således som værd at realisere.
Foretages der et skøn over, hvor ofte Behovet for hospicefunktion:
der vil være behov for en hjemme- Hvis det antages, at der er 50 beboere
hospiceplads i seniorbofællesskabet, jævnt fordelt i alderen fra 55-80 år, og at
50 % af den andel, som får kræft, vil have
peger dette på, at det gennemsnitligt hospicebehov, vil det udløse hospicebehov
vil være relevant en gang hvert andet hos en beboer hvert andet år.
år. Det skal samtidig nævnes, at en
udgående hospiceplads i gennemsnit varer en måneds tid, men at det varierer fra en dag til et år.
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4.2

Kan det realiseres?

Region Hovedstaden søger aktivt at oprette udgående hospiceteam i samarbejde med hospicer i hovedstadsområdet. Konceptet med decentrale hospicefunktioner fungerer derfor i praksis.
Denne decentrale hospicefunktion er således knyttet til landets hospicer,
som via deres udgående team udøver hospicefunktionen i eget hjem.
Det er praktiserende læger eller hospitalslæger, der henviser til en hospiceplads. Mange afvises pga. pladsmangel. Hospicet vurderer, om patienten
skal indlægges, eller om hospicefunktionen kan udøves i eget hjem.
I 2009 afviste man på Skt. Lukas Hospice 60 % af de henviste patienter. I
den interne vurdering af, hvilke patienter der prioriteres til en hospicefunktion i eget hjem, indgår dels en vurdering af de fysiske rammer for en hjemmeplads, dels hvilket netværk der er omkring patienten.
Der lægges stor vægt på netværket, og hospicet går ofte ind med undervisning og møder med familie og netværk om situationen og samspillet. Der er
også knyttet frivillige ”besøgsvenner” til hospicet med henblik på, at de kan
aflaste familien.
Skt. Lukas Hospice udtrykker således, at en hjemme-hospiceplads i et velfungerende seniorbofællesskab vil have større chancer for at blive prioriteret som følge af netværket.
Dette aspekt spiller således ind i forhold til de forventninger og forpligtelser, som en beboergruppe opbygger i seniorbofællesskabet.
Hvad angår de fysiske rammer, spiller dette også ind, men udover god plads
i badeværelse og soveværelse, stilles der ikke særlige krav. Jo mere handicapvenlig boligen er, jo lettere er den at benytte som hjemme-hospice.
Etablering af hospicefunktion i seniorbofællesskabet er således realisabelt –
dog vil det i den faktiske situation være en konkret vurdering af en læge og
det tilknyttede palliative team, om en beboer med hospicebehov prioriteres
at tilknyttes det udgående team.
Det kan således ikke forlods garanteres, at man kan blive i eget hjem, da det
er en konkret vurdering fra sag til sag.
Det er heller ikke muligt at købe sig til en hospiceservice hos de danske
hospicer.
Der findes imidlertid private firmaer, som tilbyder pleje og hospicelignende
funktioner som fx døgnpleje.
14

CASA har kontaktet HH Sygepleje Aps for at undersøge, hvad det indebærer økonomisk, såfremt man fx i huslejen indarbejder opsparing til, at bofællesskabet kan købe pleje til alvorligt syge eller døende.

De finder ideen ”fantastisk god” og vil gerne indgå i et samarbejde – i første omgang ved at stille sig ”til rådighed for evt. nærmere idéudvekslinger
etc. Vi har flere gode ideer!”, skriver de. I bilag 2 er deres fulde svar inkl.
nærmere om deres ydelser.
I økonomiafsnittet er der set nærmere på udgifterne hertil.

4.3

Næste skridt

Der kan ikke forlods indgås samarbejdsaftale med udgående hospicefunktion, da visitation til hospice sker fra en patients praktiserende læge eller via
hospitalet – og kun ca. halvdelen af dem, der visiteres, opnår en plads.
Chancen for at opnå en plads øges imidlertid, hvis hospicefunktionen indtænkes i det fysiske miljø i og omkring boligerne. Såvel det fysiske miljø
som netværket omkring patienten har indflydelse på udvælgelsen af de patienter, som tildeles en udgående hospiceplads.
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Derfor skal situationen med hospicebeboere beskrives i fællesskabsvejledningen (evt. statutten), herunder rammerne for og hvorledes fællesskabet
forventes at indgå i forhold til en hospicebeboer.
I de tilfælde, hvor der er behov for en hospiceplads, men denne ikke opnås,
kan det overvejes at benytte privat sygepleje, og dette kan indarbejdes som
en del af huslejen, så der spares op hertil i fællesskabets navn. Der bør i
givet fald i en næste fase drøftes nærmere om en samarbejdsaftale.
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5

Boligerne

Der er gennem årene gennemført mange byggeprojekter med seniorboliger
rundt om i landet.
Det er her normalt at tænke handicapvenligt ved indretningen, så de praktiske forhold i og omkring boligen gør det muligt at blive længere tid i egen
bolig.
Der er således ikke umiddelbart noget nyt i at tænke ”længst mulig tid i eget
hjem”, når der planlægges seniorbofællesskaber.

5.1

Eksempel: Tanderparken

Et eksempel herpå er Tanderparken i Mårslet – et lille bysamfund 12 km
syd for Århus. Bag dette byggeri står ”Planlægningsgruppen”, som siden
1987 har opført 43 seniorboligprojekter med næsten 1.000 seniorboliger.
Generelt gælder, at der er tale om handicapvenlige huse i et plan, og at bebyggelserne indeholder et fælleshus.

Tanderparken er en andelsboligforening. Dvs. en forening, hvor medlemmerne har andel i foreningens formue, og hvor den enkelte andelshaver har
brugsret til en bolig og har pligt til at bebo boligen. Det er dog også muligt
at købe boligen.
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Tanderparken bruges her som ”paradigme” for et seniorboligprojekt, og der
foretages i økonomiafsnittet en sammenligning med andre seniorbebyggelser for at få et indtryk af sammenhæng mellem fx grund, boligareal og priser.
Bestyrelsen skal godkende udlejning – dog kan børn købe en andel og udleje til forældre.
Bygherren indestår for ydelse og indskud på usolgte boliger, men kan dog
udleje på tidsbestemt lejekontrakt i maks. 2 år fra projektet står klar til indflytning.
Andelsforeningen vedtager selv en husorden, men visse ting er tinglyst (fx
forbud mod parkering af campingvogne). Der er fastsat regler for brug og
renhold af fællesarealer og nedsat udvalg til at varetage forskellige opgaver.
Tanderparken består af 25 boliger med ca. 40 beboere samt et fælleshus placeret på en grund med et samlet areal på 10.671 m2. Det bebyggede areal er
på 2.728 m2, hvoraf fælleshuset udgør 180 m2. Boligerne varierer fra 82114 m2, og der indgår 6 forskellige boligtyper.
Nøgletal:
Kvadratmeter grund pr. bolig
Fælleshus pr. bolig:
Bebyggelsesgrad

2

427 m
2
4,3 m
26 %

I bilag 3 er der bl.a. vist grundrids m.m. for de 6 forskellige boligtyper, som
indgår.

5.2

Plejerigtigt byggeri

Der er som led i udredningen samlet en del materiale om ønsker og krav til
selve byggeriet og omgivelserne, for at de er eller kan tilpasses handicapbehov og aktuelle behov, jo mere plejekrævende beboere bliver.
Mange seniorboliger har indarbejdet en række af sådanne hensyn. Men skal
boligerne optimeres ud fra tanken ”længst mulig tid i eget hjem”, skal der
formentlig gennemføres en grundig gennemgang af alle potentielle ”problemstillinger” og ses på, hvorledes dette indfries – og hvorledes det påvirker prisen.
Et godt redskab som grundlag herfor er publikationen ”Modelprogram for
plejeboliger”.
Publikationen sigter på plejeboliger, men den indeholder ikke mindre end
140 konkrete ideer og anbefalinger til, hvorledes et byggeri tilpasses plejekrævende beboere, og den er et glimrende udgangspunkt for en vurdering
af, hvilke hensyn der kan/bør indarbejdes i et seniorboligprojekt.
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Ikke alle ideer og anbefalinger er relevante i forhold til det aktuelle seniorboligbyggeri, men mange er – og de mange ideer og anbefalinger bør derfor
indgå i en udvælgelse af kravspecifikationer for et seniorboligprojekt, idet
hver anbefaling bør vurderes ud fra spørgsmålene:
Kan/bør det integreres i alle boliger (i byggeriet) fra start, da dette skal
fremstå som ”almindeligt” byggeri og ikke institutionspræget, dvs. vil
den pågældende anbefaling være relevant at indarbejde fra starten?
Er det noget, der kan tages højde for, og som forholdsvis enkelt kan tilpasses senere, såfremt behov opstår?
Eller om det overhovedet er relevant at tænke ind i byggeriet?
Eksempel 1:
Det anbefales, at gangbredder skal have plads til, at en kørestol kan vende.
Et sådan anbefaling anses umiddelbart for relevant og bør således indarbejdes i grundkonceptet, da det er vanskeligt at tilpasse senere, og en bred
gang vil ikke nødvendigvis virke ”afvigende” i en almindelig bolig.
Eksempel 2:
Det anbefales, at låsesystemet fungerer med en nøglebrik frem for nøgler,
da det er nemmere at bruge. Her vil man nok skønne, at det vil virke for
”anderledes”, og at man i stedet kan overveje at vælge et låsesystem, som
evt. kan omstilles til en nøglebrik, når et behov herfor konkret opstår i en
bolig – hvis et sådant fleksibelt system findes.
Den store udfordring ved at optimere byggeriet efter handicapvenlighed og
efter plejekrævende beboere er, at det ikke må virke institutionsagtigt. Boligerne og omgivelserne skal nødvendigvis fremstå som attraktive byggerier
for ganske almindelige seniorer og ikke ”signalere” plejehjem.
Der er i bilag 4 et uddrag fra publikationen indeholdende de 140 anbefalinger.
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Realdania står ligeledes bag en anden publikation ”Program for Det Gode
Hospice i Danmark”. Selvom denne publikation meget omfatter den samlede institution og personaleaspekter, er der også heri en række anbefalinger
til indretning og funktionalitet, som kan være relevante at inddrage i et seniorbyggeri.

Eksempelvis fremhæves en række forhold for de funktionelle aspekter:
Der skal være rigeligt med opbevaringsplads, skyllerummene skal placeres,
så de har vinduesåbninger til det fri (eller har meget god udluftning), og at
de er forholdsvis nemme at gøre rene, at patienter nemt kan komme ud i
haven, og at der er stikkontakter nok på værelserne m.v.
Det nævnes ligeledes, at hvis der skal installeres en lift i loftet eller etableres ilt og sug på rummet, skal disse typer af installationer så vidt muligt
skjules, så en direkte association til et sygehus undgås.
Det vil som led i kravspecifikationerne til seniorbyggeriet være relevant
også at gennemgå denne publikation, for så vidt muligt at tage højde for
aspekter og anbefalinger herfra.

5.3

Næste skridt

Der skal udarbejdes kravspecifikationer for et konkret byggeri omfattende
såvel boliger, fællesfaciliteter som omgivelser.
Der skal forinden foretages en gennemgang af alle anbefalinger for handicapvenligt byggeri og bolighensyn ved plejekrævende beboere – og disse
skal vurderes individuelt, om og hvorledes det skal integreres i byggeriet.
Det kan overvejes at søge om støtte til denne udredning.
Der skal udarbejdes konkrete plantegninger for boligenheder.
Der skal tages kontakt med kommuner om en mulig grund.
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Det anbefales at samarbejde med ”Planlægningsgruppen” herom.
Når afklaringen af, hvorledes det samlede koncept tegner sig, kan der tages
kontakt med potentielle fonde for støtte.
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6

Servicefunktioner

Der er ifølge erfaringer fra seniorbofællesskaber en nedre grænse for, hvor
lille et bofællesskab kan være, før det vil være for dyrt med fælles faciliteter, drift og personale.
En optimal størrelse for, at der er økonomisk grundlag for fællesfaciliteter
og fælles drift, er 25-50 boliger.
Skal der yderligere være fælles personalefaciliteter skønnes det nødvendigt
med 40-60 boliger. Det er dog ikke normalt med ansat personale i seniorbofællesskaber.
Bofællesskabet ønskes baseret på en relativ høj grad af service – således at
det ikke er beboerne, der skal løse de praktiske opgaver i forbindelse med
boligerne. Der skal være mulighed for, at beboerne kan tilkøbe forskellige
former for service, fx rengøring, vask med videre.
Der er i det følgende set nærmere på de økonomiske aspekter ved at koble
forskellige fælles faciliteter m.m. på projektet.
Tilkøb af individuelle serviceydelser som rengøring, vask etc. forudsættes
afregnet på individuel basis, og kræver alene en aftale med et lokalt ”hjemmeservicefirma”, hvor der formentlig kan opnås rabatter, såfremt flere boligenheder benytter det samme firma. Denne form for service indgår derfor
ikke i beregningerne nedenfor.
De fælles servicefaciliteter, der er set på er:
Vicevært/vvs.
Gartner.
Bespisning/restaurant.
Pleje.
Vi har taget afsæt i driftsbudgettet for tre konkrete seniorbofællesskaber.
Heri indgår typisk:
Ejendomsskat.
Renovation.
Overordnet grundejerforening (fællesarealer, snerydning m.m.).
Forsikring.
Egen administration inkl. revisor.
Fælles elforbrug.
Drift-fælleshus
Diverse, porto, møder etc.
Henlæggelse vedligeholdelse.
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Som det fremgår af tabellen nedenfor2, ligger den årlige fællesudgift hertil
på omkring 14.000 pr. boligenhed svarende til 1.100-1.200 kroner om måneden.
Fællesudgifterne fordeles efter antal boligenheder og ikke efter m2.
Der er indsat et hypotetisk bofællesskab ved navn NN for at kunne estimere
udgifterne ved et seniorbofællesskab med 50 boligenheder.
Fællesudgifter

Tanderparken

Skovgården

Holme

Ejendomsskat .................................

150.000

160.000

275.000

Renovation ......................................

45.000

27.000

72.000

Overordnet grundejerforening
(fællesarealer, snerydning m.m.) ....

25.000

50.000

31.200

Forsikring ........................................

25.000

25.000

40.000

Egen administration inkl. revisor .....

20.000

22.000

29.250

Fælles elforbrug ..............................

8.000

8.000

10.000

Drift-fælleshus .................................

25.000

25.000

50.000

Diverse, porto, møder etc. ..............

5.000

5.000

8.000

Henlæggelse vedligeholdelse .........

38.200

43.815

67.000

I alt ..................................................

341.200

365.815

582.450

NN

675.000

Antal boliger ....................................

25

27

39

50

Pr. boligenhed .................................

13.648

13.549

14.935

13.500

Pr. måned .......................................

1.137

1.129

1.245

1.125

Spørgsmålet er, hvor meget fællesudgifterne stiger, såfremt der kobles flere
fælles servicefaciliteter herpå.

6.1

Vicevært/vvs

I driftsbudgetterne for seniorbofælleskaberne indgår en post til at holde fællesarealer. Som det fremgår i tabellen udgør dette mellem 25.000 og 50.000
kroner. Dette omfatter ikke løn til hjælp udefra, men er alene diverse direkte udgifter. Beboerne varetager således selv opgaven.
Skal der ansættes/hyres en vicevært, som dels kan passe fællesarealer og
måske gå lidt til hånde i boligerne med vvs-bistand, anslås det, at der bør
budgetteres med 10 timer/uge hertil. Med en bruttoløn på kr. 20.000 pr. måned vil det derfor medføre en årlig merudgift på ca. 65.000 kroner.
CASA har kontaktet ”Fejekosten Ejendomsservice” og fået et uforpligtende
bud på, hvad det vil koste at hyre dem til opgaven. Et groft overslag ud fra
deres erfaring lyder på 10.000 kr. (inkl. moms) om måneden, hvor de kommer 2 gange ugentligt. Snerydning og saltning vil være 2.500 inkl. moms
pr. gang.
2

Hentet fra Planlægningsgruppens prospekter for de tre seniorboliger.
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6.2

Gartner

Ønskes der yderligere en gartner til at passe og pleje diverse bevoksning og
planter, og der tilsvarende budgetteres med 10 timer ugentligt hertil med
samme timeløn som viceværten, giver det ligeledes en årlig merudgift på
ca. 65.000 kroner.
CASA har kontaktet ”Bruun – Den Grønne Gartner” og fået et uforpligtende bud på, hvad det vil koste at hyre dem til opgaven. Et groft overslag ud
fra deres erfaring lyder på 75.000 kr. (inkl. moms), hvor de kommer hver
14. dag i 8 måneder årligt.

6.3

Bespisning/restaurant

CASA har kontaktet Horesta, der er arbejdsgiverforening for hotel- og restaurantbranchen.
Horesta vurderer umiddelbart, at det vil være svært at drive en egentlig restaurant i tilknytning til et seniorboligkompleks, men at det selvfølgelig er
meget afhængigt af kundegrundlaget. De anbefaler at overveje en form for
catering eller eventuelt at hyre en kok til et fælleskøkken – men så uden
”den åbne restaurant”.
Til brug for udredningen har Horesta oplyst en række nøgletal omkring
økonomien i driften af en restaurant. Som tommelfingerregel er udgifterne
fordelt således:
30 % til råvarer.
40 % løn.
15-20 % til administration, el, varme m.m.
10-15 % til husleje, overskud.
Horesta oplyser endvidere at for at drive en lille typisk byrestaurant, vil der
ofte være 4-5 ansatte.
Med ovenstående som udgangspunkt kan det beregnes, at omsætningen i en
restaurant med 3 ansatte dermed skal være ca. 3 mio. kr. – se tabel.
Antal

Årsløn

1.000 kr.

3

400.000

1.200

Løn ............................

40 %

Råvarer ......................

30 %

900

Diverse ......................

15 %

450

Husleje.......................

15 %

450

I alt ............................

100 %

3.000

For at dette løber rundt, skal restauranten have gennemsnitlig 50 gæster
dagligt i 300 dage årligt – og de skal betale 200 kr. hver. Udgiften til råvarer svarer her til 60 kr. pr. gæst.
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Dette vil næppe være realistisk, medmindre der opnås et stort besøg fra oplandet.
CASA har derfor set på forskellige scenarier for at nedsætte udgiften i restauranten, idet disse skal betragtes som meget forenklede og vises for at
belyse effekten ved at justere på forskellige præmisser.
Scenarium 1: Kun aftenåbent
Der er alene åbent med henblik på aftenmåltid, hvorved lønomkostningen
halveres.
Antal

Årsløn

50 % løn

3

400.000

600

Løn...........................

40 %

Råvarer ....................

30 %

900

Diverse.....................

15 %

450

Husleje .....................

15 %

450

I alt...........................

100 %

2.400

For at dette løber rundt, skal restauranten have gennemsnitlig 50 gæster
dagligt i 300 dage årligt – og de skal betale 160 kr. hver.
Hvis det antages, at der kommer 25 gæster dagligt, og råvareudgiften kan
sænkes til 40 kr. pr. gæst, falder den samlede omkostning til 1.800 tkr.
50 % løn
Løn...........................................

600

Råvarer ....................................

300

Diverse.....................................

450

Husleje .....................................

450

I alt...........................................

1.800

For at dette løber rundt, skal de 25 gæster dagligt (300 dage) betale 240 kr.
hver.
Scenarium 2: Kun aftenåbent – og der betales ikke husleje
Som scenarium 1, men hvor restauranten ikke betaler husleje for brug af lokalerne.
Antal

Årsløn

Fri husleje

3

400.000

600

Løn...........................

40 %

Råvarer ....................

30 %

900

Diverse.....................

15 %

450

Husleje .....................

15 %

0

I alt...........................

100 %

1.950

For at dette løber rundt, skal restauranten have gennemsnitligt 50 gæster
dagligt i 300 dage årligt – og de skal betale 130 kr. hver.
26

Hvis det antages, at der kommer 25 gæster dagligt, og råvareudgiften kan
sænkes til 40 kr. pr. gæst, falder den samlede omkostning til 1.350 tkr.
Fri husleje
Løn ......................................

600

Råvarer ................................

300

Diverse ................................

450

Husleje.................................

0

I alt ......................................

1.350

For at dette løber rundt, skal de 25 gæster dagligt (300 dage) betale 180 kr.
hver.
Scenarium 3: Kun aftenåbent, ingen husleje – og beboere bistår med driften
Som scenarium 2, men hvor der alene er ansat 1 person halvtids, idet beboerne bidrager til driften med arbejdskraft.
Antal

Årsløn

Beboere/hjælpe

3

400.000

200

Løn ..........................

40 %

Råvarer ....................

30 %

900

Diverse ....................

15 %

450

Husleje.....................

15 %

0

I alt ..........................

100 %

1.550

For at dette løber rundt, skal restauranten have gennemsnitlig 50 gæster
dagligt i 300 dage årligt – og de skal betale 100 kr. hver.
Hvis det antages, at der kommer 25 gæster dagligt, og råvareudgiften kan
sænkes til 40 kr. pr. gæst, falder den samlede omkostning til 950 tkr.
Fri husleje
Løn ......................................

200

Råvarer ................................

300

Diverse ................................

450

Husleje.................................

0

I alt ......................................

950

For at dette løber rundt, skal de 25 gæster dagligt (300 dage) betale 127 kr.
hver.
Kommunal refusion
Endelig kan indregnes en eventuel indtægt ved, at bofællesskabet via en bespisningsordning kan ”overtage” forplejningen af ældre beboere, som visiteres til den kommunale madordning.
Som omtalt i kapitel 3 vil kommunen – til trods for brugerbetaling – formentlig opnå en besparelse, hvis de slipper for at levere maden.
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Hvis det således antages, at 5 beboere vil være visiteret til den kommunale
madordning, og kommunen betaler bofællesskabet 30 kr. pr. måltid i refusion for at overtage bespisningen, vil det give en indtægt på 55.000 kroner,
som kan indgå i finansieringen af den fælles bespisning.
Ansættelse af kok
Der er ikke undersøgt catering.
Det er dog også muligt at ansætte en kok til at lave fællesmad for beboerne,
som dermed alene skal betale råvarer og evt. driftsudgifter.
Udgiften til at ansætte en kok anslås til 25 timer ugentligt. Med en bruttoløn
på kr. 20.000 pr. måned, vil det derfor medføre en årlig merudgift på ca.
162.000 kroner.

6.4

Erfaringer med at drive restaurant og kiosk

CASA har indsamlet erfaringer fra tre steder, som har erfaringer med forskellige måder at have restaurant og kiosk som integrerede serviceydelser
for beboerne.
Lions Park Hillerød – spisebilletter, frigørelsesattest og
kommunalt tilskud
Lions Park Hillerød består af 90 selvstændige seniorboliger med cirka 100
beboere og en plejeafdeling med 30 beboere. Køkkenlederen fortæller, at
ca. 65 beboere fra seniorboligerne er i pension til den varme mad, som de
enten kan spise i spisesalen midt på dagen eller for en mindre ekstrabetaling
få bragt op til deres lejlighed. Desuden er der mulighed for at få morgenmad og aftensmad. Restauranten har åbent til varmt mad midt på dagen alle
dage hele året rundt. Aftensmaden smøres i køkkenet og beboeren tager den
enten selv med op efter middagen midt på dagen eller personalet bringer
den op. At der serveres varmt mad midt på dagen begrundes med begrænsning af personaleudgifter til aftenarbejde.
6.4.1

Hver bolig indeholder et tekøkken med to kogeplader og en lille ovn. Den
fysiske indretning af boligen understøtter således, at beboerne forventes at
bruge spisesalens tilbud om kost. Beboerne køber spisebilletter til restauranten for 7 dage af gangen, og en kontorassistent administrer og opgør
hver måned, antallet af dage den enkelte beboer har spist i restauranten.
De beboere som ikke spiser et hovedmåltid fra restauranten betaler en frigørelsesafgift på 135 kr. pr. uge. De kan imidlertid komme og spise enkeltmåltider og betale enkeltvis for det. Desuden er gæster til beboerne også
velkomne i restauranten til gæstepris – det skal blot bestilles dagen i forvejen. Det tilstræbes at restauranten også er et socialt mødested, og køkken28

medarbejderne har også sociale funktioner i forhold til beboerne. Fx er der
servering ved bordene for de gæster i restauranten, som ikke selv kan hente
maden ved buffeten.
Ud over at betjene beboerne i seniorboligerne laver de 8 medarbejdere i
køkkenet inklusiv rengøringsassistent fuld kost til plejecentrets beboere,
som personalet derfra uddeler. Vurderingen er, at der med den nuværende
bemanding kunne blive lavet mad til 50 personer mere, og kapaciteten og
faciliteterne i køkkenet er også dertil. Hillerød Kommune har mulighed for
at leje lokalerne, men andre kan ikke leje dem, da der så ifølge restaurationsloven vil gælde andre momsregler.
Beboerne bruger restauranten på forskellige måder og med forskellige baggrunde. Nogle bruger tilbuddet fra de flytter ind - andre tilslutter sig efterhånden. Brugen af restauranten kan være forklaret med ønsket om fællesspisning, at støtte den fælles organisering af kost, men det handler også om
fravalg af eller manglende fysisk og psykisk formåen i forhold til at varetage indkøb, tilberedning og afrydning. Der er faste pladser i restauranten.
Desuden karakteriserer køkkenlederen kulturen i restauranten som præget
af fællesskab og socialt samvær.
Restauranten har cirka en omsætning på 1,6 mio. og dertil kommer plejeafdelingens omsætning. Nogle af udgifterne til restaurantens husleje er finansieret over beboernes husleje. Resten af køkkenets økonomi til lønninger og
mad kører for sig selv. Samlet morgen/middag/aftenpension koster 933 kr.
pr. uge uden tilskud fra kommunen og 862 kr. efter modregning af det
kommunale tilskud, som Hillerød Kommune yder som driftstilskud til køkkenet på Lions Park. Når huslejen er på niveau med huslejen i almennyttigt
byggeri, og der alligevel kan være 8 medarbejdere i køkkenet samt også
andet personale ansat, skyldes det ifølge køkkenlederen, at bebyggelsen er
40 år gammel, at der har været billige lån, og at der over tid er etableret en
egenkapital. Det giver luft i driftsbudgettet.
Et madudvalg bestående af beboere og køkkenlederen drøfter en gang om
måneden madplan og evaluerer den foregående. Desuden kan beboerne
komme med inspiration til, hvilke retter der serveres i restauranten.
Hvad angår erfaringer vedrørende de fysiske rammer nævner køkkenlederen: gulvplan, bredde døre, fleksibelt inventar, plads til beboernes eventuelle hjælpemidler samt behov for indretningsarkitekt ved etableringen.
Restauranten i Lions Park Hillerød er således bl.a. karakteriseret ved:
At beboerne skal bruge tilbuddet.
Frigørelsesafgift hvis det ikke bruges.
Spisebilletter til en uge af gangen.
Socialt samvær og fællesskab i restauranten.
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Tilskud til restaurantens husleje via beboernes husleje.
Driftstilskud fra kommunen til køkkenet.
Samlet organisering mellem seniorboliger og plejeboliger.
Fysisk og økonomisk adskillelse mellem seniorboliger og plejeboliger.
Kun tekøkken i lejlighederne.
6.4.2 Lions Park Birkerød – frivilligt tilbud med spisebilletter
I Lions Park Birkerød er det frivilligt for beboerne, om de vil bruge restauranttilbuddet, men det forventes, at de benytter både den og de øvrige fælles
faciliteter.
”Beboerne forventes at bruge bebyggelsens fælles faciliteter. Der er reception med kiosk og opholdsstue, restaurant, selskabslokaler og et gæsteværelse. I aktivitetscentret er der desuden motionscenter, ergoterapi, fysioterapi, fodklinik, bibliotek og frisørsalon.” (side 3 i skrivelse om venteliste og
vedtægter).
Erfaringerne fra Lions Park plejecenter og kollektiv boliger i Birkerød er fra
et gruppeinterview med centerlederen, økonoma og kiosk/reception medarbejderen.
Bebyggelsen ligger i et erhvervskvarter i gåafstand fra bykernen, og med
busstoppested lige uden for receptionen. En beliggenhed bestemt af, at
grunden i 1972 var billig. Boligerne er bygget i beton, som var et billigt
materiale. Der er ca. 106 beboere i 100 seniorboligerne samt 65 beboerne
på plejecentret. Der er mulighed for at flytte ind, når man er over 50 år.
Spisesalen, køkken, kiosk/reception og avislæseareal ligger i centrum af
bebyggelsen. Der er adgang dertil fra lejlighederne via overdækkede gangarealer.

30

Restauranten (i sektion F) har plads til 65 gæster, og der er 8 medarbejdere
ansat i køkkenet - svarende til 7 fuldtidsstillinger. Dagens ret tilbydes mellem kl.12 og kl. 13.30. Et kostudvalg bestående af beboere og køkkenleder
drøfter fysiske rammer og kvalitet. Beboerne kan vælge at spise i restaurant
eller at få maden bragt op til deres lejlighed – til en merpris på 17 kr. De
kan også vælge levering senere på dagen. Om aftenen kan beboerne få mad
bragt.
Der er åbent i restauranten alle dage mellem kl.12-14. Maden bliver serveret ved bordene for de gæster, som ikke selv kan hente maden ved buffeten.
Når der er stjerneskud på menuen, er der fx 9 ekstra bestillinger – det er
populært, og tilbydes ikke plejecentret, og er for dyrt at have tit som dagens
ret. Køkkenet står for mad til restauranten, til plejecentret og laver selv særlige arrangementer som fx Mortens aften samt kan hyres til beboernes fester.
Restauranten er for beboerne i seniorboligerne, som skal være selvhjulpne
for at komme der, men personalet bringer gerne maden ud til bordene, hvis
gæsterne ønsker det. Men hovedprincippet er buffet.
Restauranten leverer mad til plejecenteret, hvor beboerne er visiteret til kost
fra kommunen. Plejecentrets beboere kan imidlertid også benytte restauranten, men spiser der normalt kun sammen med familie, der er på besøg. Seniorerne er dog ikke begejstrede for plejecentrets brug, hvis de ældre herfra
er for svagelige og skal have megen hjælp i spisesituationen.
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”Dagligt skal der være 50, der spiser i restauranten, for at den løber rundt.
Det er svært. Fordi jo nemmere det er at komme til at handle selv, og når
de er friske og selv kan handle ind – så vil de gerne det, og det er også et
økonomisk spørgsmål. … men de skal også understøtte restauranten. Det er
frivilligt, men der er en klausul i deres lejekontrakt, hvis restauranten ikke
kan løbe rundt, kan de blive tvunget til at tage fx 15 måltider om måneden.”
Der er mulighed for både abonnementsordning, spisebilletter og køb pr. stk.
Gennem de seneste 2 år har der været spisebilletter. Det koster 60 kr. pr.
billet og de kan kun købes samlet á 10 eller 15 stk., og kan bruges til dagens
hovedret og salat eller der kan bestilles 3 stk. smørrebrød og en ostemad.
Billetterne udstedes månedsvis og skal bruges i pågældende måned. Helpension koster 2.850 pr. måned og med en aktuel kampagnerabat på 2.450
kr.
Det kan være vanskeligt for restauranten at få tilstrækkeligt med gæster, og
pt. er der en kampagne for at få flere til at benytte den. Ved indflytning
modtager lejer 10 gratis spisebilletter, for på den måde at blive sluset ind i
restauranten.
Vedrørende de fysiske rammer peger erfaringerne på, at spisesalen ikke skal
være et gennemgangslokale, da det giver træk og også påvirker intimiteten
vedrørende spisesituationen negativt. Desuden er det væsentligt, at det er
nemt for beboerne at komme rundt i lokalet også med eventuelle hjælpemidler, men at afstanden på den anden side skal være sådan, at det fortsat er
muligt at tale sammen. Akustikken i rummet er det også vigtigt at være opmærksom på – spisning medfører larm og nogle af gæsterne har reduceret
hørelse. Gulvbelægning er i den forbindelse også et opmærksomhedspunkt.
Medarbejderne kunne godt ønske sig, at restauranten var et mere åbent og
livligt sted, som også havde aftenåbent, og som var mere forbundet med de
øvrige forskellige aktiviteter som foregår – men rummet er for stort, og netop fordi der er gennemgang, er det vanskeligt at bruge til arrangementer.
Restauranten i Lions Park Birkerød er således bl.a. karakteriseret ved:
Det økonomiske grundvilkår er kombinationen med plejecenter, hvor
beboerne er visiteret til kost fra kommunen.
Køkkenets samkøring med kost til både plejecenter og restaurant sikrer ernæringsrigtig kost.
Fysisk adskillelse mellem plejebeboernes og seniorbeboernes spisesal.
Begrænset fællesskab i restauranten.
Brugen af restaurant er frivillig – men med opfordring.
Beboerne vil gerne selv lave deres mad, så længe de kan og økonomi
er en anden barriere for at anvende restauranten.
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6.4.3

Fra restaurant Chasseur til spisesal med dagens ret Lundevangen
Lundevangen består af 154 private ejerlejligheder med beboerne over 55 år.
Restauranten er placeret midt af bebyggelsen. Der var intet krav om, at beboerne i Lundevangen skulle bruge restauranten. Restauranten var desuden
åben for andre gæster, men blev hovedsageligt kun brugt af beboernes familiemedlemmer og deres gæster.
Indtil 2011 har Lundevangens restaurant ”Chasseur” været drevet af en ekstern forpagter med fuld spisefrihed for beboerne og åben for strøgkunder.
Fra 2011 er spisesalen nu kun åben for beboerne og deres gæster i hverdage
mellem 17.30 og 19.30, hvor de kan spise dagens ret for 80 kr. og dessert
for 20 kr. Maden leveres af ”Sannes Mad ud af Huset”. Der skal købes spisebilletter forud. Spisekuponer til den efterfølgende dag købes i receptionen
inden klokken 13.30. Der er ikke mulighed for catering lørdage, søndage og
helligdage.
For at indsamle erfaringer med et koncept, hvor restauranten både er for
gæster fra seniorboliger i fælles spisesalen i bebyggelsen og også et åbent
tilbud for andre gæster har vi talt med den tidligere receptionsleder i Lundevangen og som før har været i restaurantbranchen. Hun har også arbejdet
i restaurant ”Chasseur” med bl.a. marketing og hjemmeside. Hendes erfaring er, at det ikke kan lade sig gøre med en åben restaurant fordi:
Strøgkunder vælger ikke et ældrekollektiv at spise i ”man går ikke
ud og spiser i et seniorkollektiv, hvor de øvrige gæster er ældre
mennesker”.
I Hellerup er konkurrencen stor.
Indtjeningsgrundlaget er urealistisk lav – kun ca. 20 gæster.
Det er ikke økonomisk muligt at drive restaurant på den måde.
For meget arbejde og ingen indtjening.
Hvis boligfællesskabet kunne dække husleje og lys m.m. ville det
give en mulighed, men generelt tror hun ikke på det.
Desuden har vi lavet interview med et tidligere restauratørpar for Lundevangens Cantina og Restaurant Chasseur i Hellerup. Interviewet foregik i
deres nuværende café. Deres erfaringer stammer fra 2000-2008, hvor de
forpagtede Chasseur.
Beliggenheden er det helt afgørende, for at få en restaurant til at fungere
økonomisk på markedsvilkår, fortæller de.
”Vi havde det sjovt og godt, men kunne ikke få det til at køre rundt økonomisk.”
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Restauratørparret havde nogle gode år i Lundevangen, med et stort - også
socialt engagement ift. beboerne og de pårørende. Men de arbejdede mange
timer og havde minimal indtjening. Økonomien hang kun sammen, fordi de
havde mulighed for at holde arrangementer i selskabslokalet med almindelige priser, nemlig 350 kr. pr. kuvert og 500-600 kr. med drikkevarer. En
gang om ugen havde de indgået en fast aftale med en klub, som lejede sig
ind. Den type af faste ordre var positivt for økonomien. Siden de forlod
stedet i 2008, har der været 3-4 forpagtere, men fra indeværende år eksisterer det åbne tilbud til strøgkunder ikke længere.
”Vi troede, da vi startede op, at når vi lavede god og billig mad, så ville
alle komme, men ingen vælger at gå ind på et plejehjem og spiser mad. Vi
kunne til julefrokoster m.m., men der kom kun enkelte gæster udefra.”
Erfaringerne viser, at strøgkunderne kom i meget begrænset omfang, og for
det meste slet ikke. Fx var der gæster udefra som bookede via telefon, fordi
de skulle til et teaterarrangement i nærheden. De bestilte uden at vide, at det
var tilknyttet seniorboliger, og var også godt tilfredse, men kom ikke igen.
Selskabslokalet som hørte til var stort, godt og flot indrettet, og det er en
fordel, hvis et eventuelt stort lokale kan deles op - eventuelt med en skydedør.
Erfaringerne peger på, at det vil være relevant forud for etableringen af et
lignende sted, at ansætte og inddrage forpagteren før udførelsen. Hvad angår de fysiske rammer, er det vigtigt at køkkenet er nyt, stort og lækkert
med lagerfaciliteter, kølerum og tilkørselsmulighederne. Forhold som endda
vurderes som mere afgørende end reducering af forpagterafgiften.
Forpagterafgiften var på 5.500 kr. pr. måned, men ejerforeningen dækkede
indirekte via fællesudgifterne, fx hvis køkkenet skulle have et nyt køleskab,
så var der en fælles investeringsplan og en afskrivningsordning, hvorved det
kunne købes rentefrit.
Der var servering af god og billig mad alle dage undtagen lørdag, hvor lokalerne blev brugt til selskaber. Prisen var 55 kr. pr måltid for beboerne og
65 kr. for pårørende. Dagligt var der mellem 20 og 30 gæster i restauranten,
og de sad længe, og der var god stemning. Forventningen om faste pladser
fra beboernes side kunne imidlertid give problemer ift. strøgkunderne.
En hverdagsret var dagligt på menuen, og udvalget var kendt en måned i
forvejen. Om fredagen var der 3 retter, og der var ikke mulighed for at vælge kun 2. Den faste pris var 125 kr. (i 2008). Beboerne kunne også med en
ekstraudgift på 10-15 kr. få leveret maden til deres bolig. Et tilbud ca. 10-15
beboere dagligt benyttede sig af.
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Udover forvalterparret var der en medhjælper på arbejde hver aften, og derud over ca. 4 løst ansatte i restauranten. Beboerne betalte for 3 medarbejdere ansat i receptionen. De servicerede beboerne på mange måder.
Intentionen ved etableringen af tilbuddet var også at lave frokost, men det
kunne ikke lade sig gøre, fordi beboerne ikke var tilstrækkelig stabile. De
sagde, at de gerne ville have frokost, men de brugte det ikke i praksis.
Prisen pr. ret spillede også en rolle for tilslutningen til restauranten, og restauratørparret er tvivlende overfor, om det kunne være dyrere. Beboerne
var sparsommelige, og desuden ønskede mange også selv at lave deres egen
mad. En stor del af beboerne var desuden visiteret til mad fra kommunen,
hvilket således var en konkurrent for restauranten. Det er parrets vurdering,
at en fremtidig organisering ville profitere af at lave en driftsoverenskomst
med kommunen, således at borgere fik leveret mad fra restauranten frem for
fra kommunen. Lovgivningsmæssigt blev det en mulighed for 5 år siden.
Men der kan være lokale barrierer, hvis kommunen har prioriteret et centralkøkken.
Erfaringerne, fra denne måde at drive restaurant på, viser bl.a. at selskabslokale og drift af dette, i kombination med beboerrestauranten, er nødvendig for at økonomien kan hænger sammen.
”Der skal være mulighed for at drive selskaber eller afholde kurser, ellers
kan man ikke drive sådan et sted – det er min klare overbevisning … målrettet lokalområdet… hvis der er lokaler, så bliver de brugt.”
Der bør endvidere etableres en driftsoverenskomst med kommunen ift. borgere som er visiteret til mad, således at dette ikke er et konkurrenceforhold
for restauranten. En anden mulighed for at få økonomien i et lignende tilbud
til at hænge samme, kunne være, hvis medarbejderne i restauranten var eller
delvist var finansieret af driften i bebyggelsen. Der er ifølge lovgivningen
på området tilsyneladende mulighed for, at beboerne over deres husleje kan
give tilskud til driften af et restauranttilbud – fx således at der ikke er en
forpagterafgift. Men der er tilsyneladende ikke lovhjemmel for i lejekontrakten at have en klausul ift. at skulle spise et vist antal gange om måneden
i restauranten.

6.4.4

Opmærksomhedspunkter baseret på erfaringerne fra de tre
steder
Interviewpersonernes erfaringer er baseret på, gennem mange år at lede og
drive henholdsvis køkken og restaurant for beboere i en organisering af både seniorboliger og plejeboliger samt med at drive en restaurant åben for
både beboere i seniorboliger og strøgkunder.
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Erfaringerne giver anledning til følgende opmærksomhedspunkter:
Kan restauranten være definerende for hvor bebyggelsen skal placeres? Bebyggelsen kan placeres ved en restaurant, som allerede fungerer på markedsvilkår eller bygges ved en veletableret restaurant.
At drive en restaurant i forbindelse med seniorboligerne forudsætter,
at omkostningerne ved driften minimeres samt at konkurrenceforhold fra fx kommunal madudbringning fjernes. Omkostningerne kan
holdes nede ved at fx forpagtningsudgiften er en del af bebyggelsens
drift. Hvad angår konkurrenceforholdene vil det være en fordel med
en aftale med kommunen om at betjene de borgere, som er visiteret
til at modtage mad herfra.
Beboerne kan som del af udgiften til driften i bebyggelsen medfinansiere grundlaget for en restaurant, men der er usikkerhed om muligheden for at indarbejde en klausul i lejekontrakten om ”tvungen”
brug af en fælles restaurant.
Der vil være behov for at inddrage juridisk/økonomisk ekspertise ift.
hvilke fællesudgifter til restaurant og kiosk, det lovgivningsmæssigt
er muligt at betale over huslejen samt forhold vedrørende moms.
Beliggenhed har afgørende betydning, hvis der satses på, at også
strøgkunder vil opsøge restauranten.
De fysiske rammer bør indarbejdes inden byggeriet igangsættes både hvad angår arbejdsmiljøforhold i køkkenet, og hvordan restauranten indrettes ældrevenligt uden at have institutionspræg.
Graden af henholdsvis fællesskabskultur og individuel kultur kan
blive konsekvens af, i hvilken udstrækning serviceydelserne er en
frivillig eller ”tvungen” integreret del af boligerne.
6.4.5 Kiosk - reception
I begge Lions Park bebyggelser er kiosk og reception integreret, og det første man møder ved hovedindgangen. Interviewpersonerne vurderer reception/kiosk til at være bebyggelsens nerve, og at det har stor værdig for beboerne at have denne mulighed for at handle. Kombination mellem kiosk og
andre service og administrative opgaver er afgørende for, at funktionen kan
udgøre en medarbejderfunktion.
Kiosken har et mindre udvalg af drikkevarer, kager, slik, rengøringsmidler
m.m., og det er også her dagens aviser kan lånes og læses ved sofagrupperne i arealet rundt om kiosken. Beboerne kan komme med forslag til vareud-
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buddet, og der kan bestilles fx ugeblade. Udvalget udvides således gerne på
efterspørgsel.
Der er ingen selvbetjening, fordi medarbejderne prioriterer dialogen og den
sociale kontakt ved at ekspedere. Priserne er kun minimalt højere end i det
lokale supermarked. Økonomisk skal kiosken løbe rundt, men medarbejdernes løn er dækket ind gennem beboerne husleje og dermed en del af bebyggelsens samlede drift.
I den ene Lions Park er kioskmedarbejderen ansat 25 timer om ugen. Åbningstiden er 3 timer midt på dagen i hverdagene fx mellem kl.10-13. I den
bebyggelse, hvor der kun er en medarbejder, har kiosken lukket en hverdag
om ugen, fordi det giver tid til indkøb og rengøring. Kiosken er nemlig for
lille til, at det er rentabelt at få varerne leveret. Medarbejderne varetager
også andre funktioner fx kontorarbejde, fremvisning af lejligheder til nye
beboere eller betaler regninger for beboere, der ønsker det.
Vedrørende de fysiske og organisatoriske rammer omkring kiosk og eventuel reception og avislæsningsområde er det CASAs vurdering, at der bør
tilstræbes et cafeinspireret miljø, samt overveje hvilke varer udstillingsmonitoren skal indeholde, netop fordi det også fungerer som reception. Et væsentligt opmærksomhedspunkt er, om serviceydelserne for medarbejderne
udelukkende omhandler kommercielle forhold, eller om der også indgår et
socialt element i stillingsbeskrivelserne.

6.5

Privat sygepleje

Som nævnt i afsnit 4.2 har CASA kontaktet HH Sygepleje ApS for at undersøge, hvad det indebærer økonomisk, såfremt man i huslejen indarbejder
opsparing til, at bofællesskabet kan købe pleje til alvorligt syge eller døende.
I tabellen i bilag 2 er regnet på deres priser. Med disse priser vil 1 uges
fuldtidspleje (7 dage, 24 timer i døgnet) koste kr. 87.500. Indarbejdes dette
som en opsparing i huslejen, vil det for et seniorbofællesskab med 25 boliger betyde kr. 292 pr. måned og for 50 boligenheder kr. 146 pr. måned.

6.6

De samlede fællesudgifter med servicefunktioner

Tages afsæt i den tidligere tabel med fællesudgifterne kan nu ses, hvor meget de enkelte servicefunktioner vil påvirke fællesudgifterne – alt efter hvor
stort bofællesskabet er.
Tabellen skal læses således, at den nederste linje i hver ”blok” viser, hvor
meget fællesudgiften er pr. måned, såfremt de ovenstående faciliteter skal
finansieres.
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Tanderparken

Skovgården

Holme

NN

341.200

365.815

582.450

675.000

Fællesudgifter i alt, basis ...........................
Antal boliger ...............................................

25

27

39

50

Pr. boligenhed............................................

13.648

13.549

14.935

13.500

Pr. måned ..................................................

1.137

1.129

1.245

1.125

+ Vicevært, 10 timer – årlig merudgift .......

64.865

64.865

64.865

64.865

Pr. boligenhed pr. måned...........................

216

200

139

108

Pr. boligenhed – ny fællesudgift årlig .........

16.243

15.951

16.598

14.797

Ny fællesudgift månedlig............................

1.354

1.329

1.383

1.233

+ Gartner, 10 timer – årlig merudgift .........

64.865

64.865

64.865

64.865

Pr. boligenhed pr. måned...........................

216

200

139

108

Pr. boligenhed – ny fællesudgift årlig .........

18.837

18.354

18.261

16.095

Ny fællesudgift månedlig............................

1.570

1.529

1.522

1.341

+ Kok, 25 timer – årlig merudgift ...............

162.162

162.162

162.162

162.162

Pr. boligenhed pr. måned...........................

541

501

347

270

Pr. boligenhed – ny fællesudgift årlig .........

25.324

24.360

22.419

19.338

Ny fællesudgift månedlig............................

2.110

2.030

1.868

1.611

+ Privat sygepleje, opsparing ....................

87.500

87.500

87.500

87.500

Pr. boligenhed pr. måned...........................

292

270

187

146

Pr. boligenhed – ny fællesudgift årlig .........

28.824

27.600

24.663

21.088

Ny fællesudgift månedlig............................

2.402

2.300

2.055

1.757

Fx vil fællesudgiften i Tanderparken stige fra 1.137 kr. til 1.570 kr. pr. måned, såfremt der både skal finansieres en vicevært og en gartner – og til
2.402 kr. såfremt det er ”hele pakken”, dvs. også inkl. kok og opsparing til
sygepleje. Merudgiften er således kr. 1.265 for ”hele pakken”.
Som det fremgår, vil disse supplerende funktioner naturligvis være relativt
mindre, jo større bofællesskabet er.
For et byggeri med 50 boligenheder er merudgiften på at indarbejde alle 4
faciliteter således kun 632 kroner, idet der dog kan vise sig behov for flere
timer til de enkelte funktioner, når der er tale om et bofællesskab af denne
størrelse.

6.7

Næste skridt

Der skal træffes beslutning om, hvilke servicefunktioner der ønskes at indgå.
Først når der er et mere konkret projekt med lokalitet, vil der kunne indhentes konkrete tilbud på opgaverne, herunder drøfte restaurantmuligheden
med eventuelle restauratører i området – eller anden form for samarbejde
med eller integrering af en restaurant.
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Det skal endvidere drøftes med kommunen, om en bespisningsordning kan
overtage bespisning af beboere, som visiteres til den kommunale madordning – og om der kunne være andre kommunale serviceydelser, et bofællesskab kunne overtage.
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7

Økonomi og finansiering

Konceptet for et projektbyggeri vil ikke afvige meget fra de mange seniorboligbyggerier, som allerede eksisterer rundt om i landet.
Den fysiske forskel vil primært bestå i en mere ambitiøs indsats for at gøre
boligerne og omgivelser så optimale som muligt i forhold til ønsket om
”længst tid i egen bolig”. Men grundkonceptet vil være det samme.
Merprisen på den særlige tilpasning, der tager højde for plejebolig og hospicefaciliteten, vil først kunne vurderes, når der er gennemført en nærmere
udarbejdelse af kravspecifikationer hertil.
Derfor er der foretaget en analyse af eksisterende seniorbyggeri for at have
et afsæt for en vurdering af økonomi og finansiering.
Udgifter til etablering af et seniorboligfællesskab kan fordeles efter følgende – baseret på gennemsnit af en række nyere projekter3:
Andel

Ved projekt til 50 mio. kr.

Grund .............................................

27 %

13,5 mio. kr.

Håndværkere ..................................

58 %

29,0 mio. kr.

Diverse ...........................................

15 %

7,5 mio. kr.

Tidligere var grunden billigere og diverseposten større.
Det skal hertil bemærkes, at kommunerne ifølge medierne aktuelt (marts
2011) har vanskeligt ved at afsætte byggegrunde, og priserne derfor aktuelt
er væsentligt lavere end tidligere.
Der skal påregnes, at der går minimum 3 år fra projektstart til indflytning.
Det skal bemærkes, at pensionister kan søge boligydelse. I andelsbolig eller
ejerbolig ydes det som lån på maks. kr. 3.450 pr. måned (2011) – se
www.borger.dk.
Lånet betales tilbage, hvis boligen bliver solgt, eller hvis modtageren af boligydelsen flytter.

7.1

Tanderparken

Et eksempel på et typisk seniorbyggeri er Tanderparken i Mårslet – et lille
bysamfund 12 km syd for Århus. Bag dette byggeri står ”Planlægnings-

3

Bidrag fra Planlægningsgruppen ved arkitekt Jette Frost Larsen.
41

gruppen”, som siden 1987 har opført ca. 40 byggerier med små 1.000 seniorboliger. Generelt gælder, at der er tale om handicapvenlige huse i et plan.
Tanderparken er en andelsboligforening. Dvs. en forening, hvor medlemmerne har andel i foreningens formue, og den enkelte andelshaver har
brugsret til en bolig og har pligt til at bebo boligen. Det er dog også muligt
at købe boligen.
Tanderparken bruges her som ”paradigme” for et seniorboligprojekt.
Bestyrelsen skal godkende udlejning, dog kan børn købe en andel og udleje
til forældre.
Bygherren indestår for ydelse og indskud på usolgte boliger, men kan dog
udleje på tidsbestemt lejekontrakt i maks. 2 år fra projektet står klar til indflytning.
Andelsforeningen vedtager selv en husorden, men visse ting er tinglyst (fx
forbud mod parkering af campingvogne). Der er fastsat regler for brug og
renhold af fællesarealer og nedsat udvalg til at varetage forskellige opgaver.
Tanderparken består af 25 boliger med ca. 40 beboere samt et fælleshus placeret på en grund med et samlet areal på 10.671 m2. Det bebyggede areal er
på 2.728 m2, hvoraf fælleshuset udgør 180 m2. Boligerne varierer fra 82114 m2, og der indgår 6 forskellige boligtyper.
Nøgletal:
Kvadratmeter grund pr. bolig
Fælleshus pr. bolig:
Bebyggelsesgrad
2
Pris pr. m

2

427 m
2
4,3 m
26 %
18.255 kr.

Der var afsat 250.000 kr. til indretning af fælleshuset. Et udvalg blandt de
første beboere samarbejdede med bestyrelsen om indretningen.
Fælleshuset indeholder et godt køkken, sal til 50 personer, 2 gæsteværelser,
badeværelse, handicaptoilet, bryggers og værksted. Der er udgang til terrasser.
Økonomi
Projektet kostede samlet 49,8 mio. kroner og er finansieret 20 % via indskud fra andelshavere og resten via realkreditlån. Realkreditlån kan optages
på mange måder. I Tanderparken var 3 alternativer i spil:
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Alternativ 1:
Fastforrentet obligationslån (4 %) med løbetid på 30 år. Dette alternativ
medfører en årlig ydelse på kr. 960 pr. m2 bolig.
Alternativ 2:
Som ovenfor men med de første 10 år som afdragsfrie. Dette alternativ
medfører en årlig ydelse på kr. 792 pr. m2 bolig.
Alternativ 3:
10-årigt stående lån, F1 med afdragsfrihed (årlig rentetilpasning) – startrente 2,7 %. Dette alternativ medfører en årlig ydelse på kr. 584 pr. m2 bolig.
Det sidste blev valgt, idet huslejen beregnes med en rente på 4 %, og der er
aftalt en årlig huslejestigning på 2 %. Merindtægten i forhold til den faktiske rente på lånet gemmes som opsparing til at imødegå rentestigninger og
til senere afdrag. Den opsparing, der herved kommer, er anslået til 0,5 mio.
kr. det første år.
CASA har anmodet Nykredit om en ”opdatering” af lånene, hvis tilsvarende
lån skulle optages i dag. CASA har ud fra det modtagne materiale beregnet,
hvad ydelsen er pr. kvadratmeter for at benytte dette som sammenligningsgrundlag.
2

Ydelser pr. m bolig:

Tanderparken
Nykredit

Alt. 1
Fastforrentet lån

Alt. 2
Fastforrentet lån
– 10 års
afdragsfrihed

Alt. 3
F1 - 10 års
afdragsfrihed

960 kr.

792 kr.

584 kr. (4 %)

-

1.134 kr.
(5 % lån)

928 kr.
(5 % lån)

480 kr.
Ex. opsparing

833 kr.

F1 inkl. afdrag

Det ses, at lånene generelt er små 20 % dyrere i dag, hvorved den årlige
ydelse vil være det højere for beboerne.
Endvidere skal påregnes, at den øgede kravspecifikation til boligernes indretning også må påregnes at øge bygningsomkostningerne. Merprisen herfor
vil først kunne beregnes i en senere fase, hvor kravspecifikationerne er udarbejdet.

7.2

Andre seniorbofællesskaber

Seniorbo Skovgården
Grundareal: 10.685 m2.
Byggeareal på 2.943 m2.
Omfatter 27 boliger fordelt på fire størrelser fra 82 til 114 m2.
Fælleshus på 178 m2.
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Nøgletal:
Kvadratmeter grund pr. bolig
Fælleshus pr. bolig:
Bebyggelsesgrad
2
Pris pr. m

2

396 m
2
6,6 m
27,5 %
17.793 kr.

Samlet anskaffelsessum: 50.600.000 kr.
Finansieret med 20 % via andelsindskud og 80 % via realkredit (afdragsfrit
de første 10 år). Husleje beregnes ud fra 4 % – opsparing 600.000 kr. det
første år.
Alternativ 2: Forrentning 5,42 % (fast forrentet 30-årigt 4 %, afdragsfrit 10
år).
Alternativ 3: Forrentning 5,42 % (fast forrentet 30-årigt 4 %).
Indskud pr. boligkvadratmeter: 3.658,69.
Ydelse pr. boligkvadratmeter: 585,39 (alternativ 2: 793,20, alternativ 3:
961,50)
Driftsudgifter udgør 365.815 kr. svarende til 13.548 kr. pr. boligenhed.
2

Bolig på 82 m :
Alternativ 1

Alternativ 3

Andel ..................................

300.012

300.012

Ydelse .................................

48.002

109.611

Drift .....................................

13.459

13.459

Husleje ................................

61.551

92.392

Kontantpris..........................

1.500.000

1.500.000

Alternativ 1

Alternativ 3

Andel ..................................

417.090

417.090

Ydelse .................................

66.734

109.611

Drift .....................................

13.459

13.459

2

Bolig på 114 m :

Husleje ................................

80.283

123.160

Kontantpris..........................

2.086.000

2.086.000

Seniorboliger Trankær Mosevej
Grundareal: 11.282 m2.
Byggeareal: 4.007 m2.
Omfatter 39 boliger fordelt på fire størrelser fra 83 til 110 m2.
Fælleshus på 160 m2.
Samlet pris: 76 mio. kr.
Nøgletal:
Kvadratmeter grund pr. bolig
Fælleshus pr. bolig:
Bebyggelsesgrad
2
Pris pr. m
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2

289 m
2
4,1 m
35,5 %
18.960 kr.

Seniorbo Holme
Grundareal: 15.797 m2.
Byggeareal på 4.356 m2.
Omfatter 39 boliger fordelt på fire størrelser fra 83 til 115 m2.
3 fælleshuse på samlet 340 m2.
Samlet pris: 59,2 mio. kr.
Nøgletal:
Kvadratmeter grund pr. bolig
Fælleshus pr. bolig:
Bebyggelsesgrad
2
Pris pr. m

2

405 m
2
8,7 m
27,6 %
13.590 kr.

Finansieret med 25 % via andelsindskud og 75 % via realkredit, hvor halvdelen er f5-lån og halvdelen f3-lån – startydelse på 5,7 % af hovedstol.
Indskud pr. boligkvadratmeter: 3.678,62 kr.
Ydelse pr. boligkvadratmeter: 629 kr.
Driftsudgifter udgør 582.450 kr. svarende til 15.327 kr. pr. boligenhed.
2

Bolig på 82 m :
Andel ........................................

305.326

Ydelse ......................................

52.211

Drift ...........................................

15.327

Husleje .....................................

67.538

Kontantpris ...............................

-

2

Bolig på 115 m :
Andel ........................................

423.042

Ydelse ......................................

72.340

Drift ...........................................

15.327

Husleje .....................................

87.668

Kontantpris ...............................

-
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8

Organisering

Et seniorbofællesskab (eller en kreds af disse) kan organiseres på flere måder og med forskellige ejerforhold.

8.1

Modeller for organisering

De modeller, som vil være relevante i forhold til udgangspunktet for projektet, er:
En stiftelse.
En fond.
En selvejende institution.
Der kan uanset dette endvidere være tale om ejerboliger, andelsboliger eller
lejeboliger.
Bofællesskabet styres i alle tilfælde af en bestyrelse, der ansætter en ansvarlig leder. Ligeledes vil der i alle tilfælde være tale om, at bofællesskabet
kan drives ud fra de principper/vedtægter, der vedtages på en generalforsamling. Fordelen ved de tre organisationsformer er skattefrihed.
Med ”Den Store Danske” som kilde, kan de tre modeller beskrives således:
Stiftelse, formue, der ved gave eller testamente er henlagt til varetagelse af
bestemte formål, fx velgørende eller kulturelle, og ved udskillelse fra stifterens øvrige formue bliver en selvstændig juridisk person. Stiftelse anvendes
som betegnelse for både ejendomme med friboliger for bestemte personkredse og formuer, der anvendes til pengelegater, fonde og fideikommiser4.
Fond, (af fr. fond(s), af latin fundus 'grund, ejendom'), selvejende juridisk
person, hvis oprindelige kapital er tilvejebragt ved arv eller gave, og hvis
højeste myndighed er en fondsbestyrelse. Der skelnes mellem erhvervsdrivende fonde, som skal registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og som
frembyder betydelige lighedstræk med aktieselskaber, og andre fonde, der
siden 1.1.1992 ikke længere skal registreres for at opnå status som juridiske
personer. Fonde skal have en vedtægt og en vis mindstekapital ved stiftelsen, dvs. for erhvervsdrivende fonde en nettoformue på mindst 300.000 kr.,
for andre fonde aktiver for mindst 250.000 kr. Der skal udarbejdes årsregnskab, som skal godkendes af fondsbestyrelsen, og som i lighed med fondens
øvrige centrale forhold skal være tilgængeligt for offentligheden – for er-

4

Formue, dvs. gods eller kapital, som ved testamentarisk bestemmelse båndlægges til varigt underhold for en familie, til oprettelse af en stiftelse e.l., således at
ikke selve formuen, men kun den årlige rente må bruges.
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hvervsdrivende fonde hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, for andre fonde
hos den stedlige skattemyndighed.
Et eksempel: ”OK-Fonden er en nonprofit fond og har således ikke til formål at skabe formue. Vi er hverken bundet af politiske eller religiøse særinteresser. Vi arbejder for at forbedre forhold og livskvalitet for ældre, handicappede og svage grupper i bredeste forstand.”5
Selvejende institution, virksomhed eller sammenslutning, der har egen formue, men ingen ejerkreds, som kan øve indflydelse på institutionens aktiviteter. Den øverste myndighed er et af institutionens egne organer, ofte bestyrelsen, der ifølge institutionens vedtægt ofte er selvsupplerende, men andre, fx offentlige myndigheder, kan også være tillagt ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer.
Sådanne institutioner kan oprettes både med erhvervsdrivende og almene
formål for øje, men skal i begge tilfælde opfylde et uddelingsformål for at
opnå skattefrihed. En selvejende institution må således ikke oprettes med
overskudsgivende formål for øje, og i tilfælde af institutionens opløsning
fordeles formuen efter de fastsatte uddelingsformål.
Et eksempel: ”Lions Park Birkerød er en selvejende institution, som blev
stiftet på initiativ af Lions Club i Birkerød. Institutionen ledes af en bestyrelse på 5 personer, hvoraf 3 er udpeget af Lions Club og 2 af Birkerød
Kommune. Vedtægterne er godkendt af Rudersdal Kommune, der også skal
godkende regnskaber og boligernes husleje.”6
Det er CASAs umiddelbare vurdering, at hvis der ønskes en model med en
overordnet bestyrelse, der måske driver flere bofællesskaber, og at hvert
bofællesskab har en beboerbestyrelse, som har indstillingsret til den overordnede bestyrelse for visse forhold og egenbestemmelse for andre, vil det
nok være mest hensigtsmæssigt at etablere en fond, der står for det overordnede.
CASA besidder dog ikke den juridiske kompetence til at kunne vurdere fordele og ulemper ved de tre modeller.
En sidste model, som ikke er undersøgt nærmere, er en organisering tilknyttet de almene boliger. Det skønnes dog ikke realistisk med en model, hvor
en fond eller stiftelse står bag en almen bolig, idet grundkonceptet heri er, at
det er beboerne selv, der styrer en afdeling.

5
6

http://www.ok-fonden.dk/om-ok-fonden
http://lionsparkbirkerod.dk/default.asp?mode=cmsview&page=3
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De almene boliger er således typisk samlet i afdelinger af boligforeninger
og er demokratisk opbygget med beboerflertal i alle styrende organer. Hver
enkelt afdeling er en selvstændig økonomisk enhed, og afdelingens økonomiske midler kan ikke bruges andre steder i boligorganisationen.
Almene boligbyggerier er underlagt lov om almene boliger, som bl.a. giver
kommuner en vis anvisningsret til, hvem der bor i bebyggelsen.

8.2

Næste skridt

Der skal præciseres en ansvarsfordeling mellem en central bestyrelse og en
beboerbestyrelse.
På dette grundlag kan vælges, hvilken bagvedliggende model der er mest
hensigtsmæssig. Dette bør ske ved inddragelse af juridisk kompetence.
Der skal udarbejdes vedtægter for den bagvedliggende organisation (fx fonden) og besluttes, hvem der skal sidde i bestyrelsen herfor.
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9

Links

Der er i som led i udredningen anvendt materiale fra en række hjemmesider.
Seniorhus ældresagen:
www.aeldresagen.dk/Medlemmer/raadgivning/bolig/seniorhuset/Documents/Seniorhus.pdf

Offentlig/privat partnerskab:
http://ops09.dk/images/Analyse%20af%20%C3%A6ldreomr%C3%A5det.pdf

Friplejeboliger:
www.sm.dk/Temaer/By-bolig/friplejeboliger/Sider/Start.aspx

Ældreboliger – generelt:
www.aeldresagen.dk/Medlemmer/raadgivning/vaerdatvide/bolig/aeldreboliger/Sider/Default.aspx

Boliger til ældre:
https://www.borger.dk/Emner/aeldre/aeldre-og-hjaelp/aeldre-og-bolig/Sider/bolig-til-aeldre.aspx

Hospice:
https://www.borger.dk/Emner/sundhed-og-sygdom/doedsfald-ogbegravelse/Sider/hospice.aspx?KommuneId=

Hospiceforum:
http://www.hospiceforum.dk/page833.aspx

Seniorinternet:
http://www.seniorinternet.dk/seniorboligerne.htm

32 svenske bofællesskaber:
www.kollektivhus.nu

Lyons Park Birkerød:
http://lionsparkbirkerod.dk/default.asp?mode=cmsview&page=3
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Bilag 1: Seniorbofællesskaber
CASA har undersøgt ca. 60 seniorbofællesskaber på Sjælland. Via hjemmesider er undersøgt, om nogle har et koncept, som ligner det tilstræbte i dette
projekt. Der er ikke fundet nogle.
Kun et enkelt bofællesskab ”Borgmesterparken” annoncerer med et vist
medansvar for hinanden: ”Vi har oprettet et trygt netværk beboerne imellem, hvor vi hjælper hinanden i forskellige situationer”.
Lyons Park i Rudersdal Kommune (er ikke på nedenstående liste) har en
plejeafdeling og en boligafdeling, men plejeafdelingen er kun til personer
med konstant plejebehov og det er alene Rudersdal Kommune, der beslutter, hvem der skal tilbydes at flytte ind på plejeafdelingen, og beboerne i
boligafdelingen har ingen fortrinsret eller lignende til boligerne i plejeafdelingen.
OK-Fonden er en nonprofit fond, hvis primære virkeområde er plejehjemsdrift. Derudover driver de psykiatriske tilbud, hospice og administrerer en
lang række senior-/ældrebofællesskaber. OK-Fonden har således heller ikke
nogen integrering af seniorboliger og plejefunktioner.

Navn

Antal
boliger

Type

Kommune

Hirsevænget

21 Rækkehus/klyngehus Egedal

Egely

32 Rækkehus/klyngehus Ballerup

Bakkevænget

17 Rækkehus/klyngehus Egedal

Montebellohaven

21 Etageejendom

Helsingør

Præstevangen

36 Etageejendom

Rudersdal

Midgaardsgruppen

18 Etageejendom

København

Ved Diget

16 Etageejendom

Tårnby

Tofteparken

6 Rækkehus/klyngehus Egedal

Skovhaven

25 Rækkehus/klyngehus Furesø

Elmehøj

20 Rækkehus/klyngehus Egedal

Nordmandsvænget

20 Rækkehus/klyngehus Frederikssund

Borgmesterparken

16 Rækkehus/klyngehus Egedal

Ved Gadekæret

18 Rækkehus/klyngehus Høje Taastrup

Mariendalsvej

22 Villa/Parcelhus

Magleby

16 Rækkehus/klyngehus Halsnæs

Stavnsholtvænge

19 Rækkehus/klyngehus Furesø

Gyngemosegaard

12 Etageejendom

Gimle

12 Rækkehus/klyngehus Rudersdal

Frederiksberg

Herlev
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Navn

Antal
boliger

Type

Kommune

Valmuen

20 Rækkehus/klyngehus Ballerup

Folehaven

15 Etageejendom

København

Holmelundsvej

56 Etageejendom

Hvidovre

Lundevangen

154 Etageejendom

Gentofte

Langkilden

20 Rækkehus/klyngehus Hvidovre

Møllebo

20 Rækkehus/klyngehus Egedal

Søbæk

12 Rækkehus/klyngehus Helsingør

Firkløveren

15 Rækkehus/klyngehus Høje Taastrup

Humlehaven

20 Rækkehus/klyngehus Gribskov

Æblehaven

16 Rækkehus/klyngehus Egedal

Strandparken

98 Etageejendom

Kløvermarken

19 Rækkehus/klyngehus Ballerup

Marienlyst Park

16 Rækkehus/klyngehus Egedal

Krøyerparken

29 Anden boligtype

Kragehave

16 Rækkehus/klyngehus Høje Taastrup

Jægerbo

18 Rækkehus/klyngehus Ballerup

Stavnsbåndet

29 Rækkehus/klyngehus Furesø

Punkthuset
Kløveren
Sct. Georgsvej

5 Etageejendom

Dragør

Helsingør

Gladsaxe

12 Rækkehus/klyngehus Egedal
4 Anden boligtype

Helsingør

Teglmosegrunden

35 Rækkehus/klyngehus Albertslund

Rønnebo

11 Rækkehus/klyngehus Helsingør

Lange Eng

55 Rækkehus/klyngehus Albertslund

Tubberupvænge

92 Anden boligtype

Buen

16 Rækkehus/klyngehus Hillerød

Æblevangen

36 Dobbelthuse

Langkilden

20 Rækkehus/klyngehus Hvidovre

Thims Gård

13 4-længet gård

Solkilden

20 Rækkehus/klyngehus Hvidovre

Ellehaven

33 Rækkehus/klyngehus Allerød

Otium
Havnestadens Seniorbofællesskab

15 Anden boligtype

Rudersdal

15 Etageejendom

København

Sophiero

18 Rækkehus/klyngehus Hillerød

Toftehøjvænge

23 Rækkehus/klyngehus Egedal

Svanholm

50 Anden boligtype

Frederikssund

Druehaven

14 Etageejendom

København

Solsikken

20 Rækkehus/klyngehus Ballerup
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Herlev

Egedal

Bornholm

Navn

Antal
boliger

Type

Kommune

Skovbrynet

30 Etageejendom

Halsnæs

Springbo

23 Etageejendom

Glostrup

Bondehøj

17 Rækkehus/klyngehus Høje Taastrup

Æblehaven

16 Rækkehus/klyngehus Egedal

Rødkløveren

18 Etageejendom

Rødovre

Utterslevhuse

16 Etageejendom

København

Kilde: Ældresagens bofællesbase
www.aeldresagen.dk/Medlemmer/raadgivning/bolig/bofaellesskaber/bofaellesbasen/Sider
/Default.aspx
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Bilag 2: Notat om HH Sygepleje Aps
CASA har kontaktet HH Sygepleje Aps for at undersøge, hvad det indebærer økonomisk, såfremt man fx i huslejen indarbejder opsparing til, at bofællesskabet kan købe pleje til alvorligt syge eller døende.
De finder ideen ”fantastisk god” og vil gerne indgå i et samarbejde – i første omgang ved at stille sig ”til rådighed for evt. nærmere idéudvekslinger
ect. Vi har flere gode ideer!” Deres fulde svar er vist nedenfor. Her forklares også nærmere om deres ydelser, som også kan ses på hjemmesiden.
I tabellen er regnet på deres priser. Der bør formentlig kunne opnås en vis
rabat, såfremt der indgås en fast samarbejdsaftale.
Med disse priser vil 1 uges fuldtidspleje (7 dage, 24 timer i døgnet) koste
kr. 87.500. Indarbejdes dette som en opsparing i huslejen vil det for et seniorbofællesskab med 25 boliger betyde kr. 292 pr. måned og for 50 boligenheder kr. 146 pr. måned.
Privat hjemmepleje
Timepris

Døgnpris

Weekenddøgn

Grundpris ................................................................

450

10.800

10.800

Tillæg aften/nat (fra kl. 17-07).................................

50

700

700

Weekendtillæg (fra fredag kl. 15-mandag kl. 07) ....

110
11.500

18.540

I alt ..........................................................................

7.040

Svar fra HH Sygepleje Aps
”Mange tak for din interesse for HH Sygepleje Aps i relation til projektet.
Vi mener, at ideen er fantastisk god!! Der er ingen tvivl om, at en form for
sikring af at kunne være i eget hjem også i livets sidste fase tiltrækker rigtig
mange. I disse tider med besparelser inden for plejeområdet er der et meget
stort behov for sådanne tiltag. Samtidig ved vi også fra befolkningsundersøgelser, at danskerne ønsker at dø i eget hjem, hvis man var sikret plejeog behandlingskvalitet.
Vi har til din orientering kun sygeplejersker ansat. Alle har uddannelse i og
stor erfaring med pleje og behandling af svært syge og døende mennesker i
eget hjem. Man kan ikke være så syg, at man ikke kan være i eget hjem. Det
forudsætter bare, at man har kvalificerede sygeplejersker til rådighed i lighed med, hvad man har på et hospice.
Vi samarbejder en hel del med palliativt team i det område, hvor vores kunde bor (læger fra nærliggende hospice). Herved sikres en medicinsk be-
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handling fuldt på højde med den, man modtager, hvis man er indlagt på et
hospice. Der er jo ofte forskellige ubehagelige symptomer på fremskreden
sygdom, der kræver kontinuerlige medicinske justeringer og ændringer,
hvis optimal livskvalitet skal sikres trods fremskreden sygdom.
Ved at være få personer involveret i et plejeforløb oplever vi, at familien og
den syge oplever ro og tryghed trods sygdom. Der opstår et respektfuldt
samarbejde med den sygdomsramte og familien, hvilket giver et grundlag
for gode oplevelser for familien og en værdig afsked med livet for den sygdomsramte.
Vi varetager alle plejeopgaver i hjemmet.
De fleste bestiller os til hjælp, når man er i livets sidste fase. Opgaverne
varierer oftest fra 1-2 ugers fuld døgndækning til maks. 5 uger. Det sidste er
ikke det helt almindelige. Vi kan også tage deldøgnsvagter fra min. 8 timers
sammenhængende tilstedeværelse i hjemmet. Dog er det sådan, at man har
brug for, at der er sygeplejerske i hjemmet døgnet rundt den sidste korte tid.
Vores kunder har jo været igennem et længere sygdomsforløb med hjælp
fra familien og/eller kommunens hjemmehjælpere til pleje samt sygeplejersker til medicingivning, inden vi kommer ind i billedet. Der ligger derfor
ofte en lang sygdomsfase forud, hvor der ikke er behov for hospicefunktionen i eget hjem.
Vore priser er:
Grundpris: 450 kr./t
Tillæg aften/nat: 50 kr./t (fra kl. 17-07)
Weekendtillæg: 110 kr./t (fra fredag kl. 15-mandag kl. 07)
Der lægges ikke moms oveni.
Du er meget velkommen til at ringe eller maile for yderligere oplysninger.
Vi stiller os meget gerne til rådighed for evt. nærmere idéudvekslinger
ect. Vi har flere gode ideer!
Mvh
Johanne Holm
HH Sygepleje ApS
24 59 81 82
www.hhsygepleje.dk”
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Bilag 3: Tanderparken
I det følgende vises en række tegninger og grundskitser, som giver et indtryk af ”konceptet” for et typisk seniorbofællesskab. Således indeholder
Tanderparken 6 forskellige boligtyper, der er vist nedenfor

Skitse over Tanderparken med 25 boliger omkring et fælleshus.
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Boligtype AX på 114 m2 (4 stk.).
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Boligtype A på 105 m2 (2 stk.).
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Boligtype B på 110 m2 (2 stk.).
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Boligtype C på 82 m2 (3 stk.).
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Boligtype D på 105 m2 (8 stk.).
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Boligtype E på 96 m2 (6 stk.).
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Fælleshuset på 180 m2 (et plan).
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Illustration af køkken/alrum i bolig AX.
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Bilag 4: Anbefalinger til plejeboliger
Det følgende er et uddrag fra rapporten ”Modelprogram for plejeboliger”.
Rapportens formål sigter på plejeboliger, men rapporten indeholder ikke mindre end 140
konkrete ideer og anbefalinger til, hvorledes et byggeri tilpasset plejekrævende beboere er et
glimrende udgangspunkt for en vurdering af, hvilke hensyn der kan/bør indarbejdes i et
seniorboligprojekt.
Ikke alle ideer og anbefalinger er relevante i forhold til det aktuelle seniorboligbyggeri, men
mange er – og de mange ideer og anbefalinger bør derfor indgå i en udvælgelse af kravspecifikationer for et seniorboligprojekt, idet hver anbefaling bør vurderes ud fra spørgsmålene:
Kan/bør det integreres i alle boliger (i byggeriet) fra start, da dette skal fremstå som
”almindeligt” byggeri og ikke institutionspræget, dvs. vil den pågældende anbefaling være relevant at indarbejde fra starten?
Er det noget, der kan tages højde for, og som forholdsvis enkelt kan tilpasses senere, såfremt behov opstår?
Eller om det overhovedet er relevant at tænke ind i byggeriet?
Eksempel 1:
Det anbefales, at gangbredder skal have plads til, at en kørestol kan vende. Et sådan anbefaling anses umiddelbart for relevant og bør således
indarbejdes i grundkonceptet, da det er vanskeligt at tilpasse senere, og en bred gang vil ikke virke ”afvigende” i en almindelig bolig.
Eksempel 2:
Det anbefales, at låsesystemet fungerer med en nøglebrik frem for nøgler, da det er nemmere at bruge. Her vil man nok skønne, at det vil virke
for ”anderledes”, og at man i stedet kan overveje at vælge et låsesystem, som evt. kan omstilles til en nøglebrik, når et behov herfor konkret
opstår i en bolig – hvis et sådant fleksibelt system findes.
De følgende sider er et samlet uddrag af de konkrete ideer og anbefalinger.

Bilag 5: Nye bofællesskaber for ældre
Opsamling på idéværksteder
December 2010
1. Baggrund
Baggrunden for dette oplæg er 2 idéværksteder, der er afholdt i København og Aarhus.
I alt deltog omkring 30 personer på møderne. Alle deltagere havde tilkendegivet positiv interesse for tanken om bofællesskaber for ældre/seniorer: Nogle boede allerede i et
bofællesskab, mens andre kun lige havde overvejet tanken. Generelt var der en utrolig
positiv, engageret og konstruktiv stemning på værkstederne, alle deltager havde noget
at bidrage med. De fleste deltagere var fra 55 år og opefter.
Idéværkstederne var struktureret på den måde, at der i første omgang var brainstorm i
2 undergrupper. Derpå tilbagemelding fra grupperne. I anden omgang blev der, i nye
grupper, drøftet konkrete temaer i mere detaljeret form efterfulgt af en tilbagemelding.
På begge idéværksteder blev der, på baggrund af inputtene fra første omgang, dannet
de samme grupper, nemlig om 1. Det sociale fællesskab og 2. Den fysiske indretning.
På andet idéværksted blev der lagt større vægt på at drøfte pleje, omsorg og hospicefunktionen, men trods dette var det ikke et tema, der var så meget input til.
Dette papir skal fungere som oplæg til 3-4 fokusgruppemøder. Formålet med fokusgrupperne er – ifølge projektbeskrivelsen – at konkretisere og teste de ideer, der er
kommet frem på idéværkstederne. Fokusgrupperne afholdes med deltagere, der har
særligt indblik i de forskellige forhold.
Der kan udkrystalliseres flere sammenhængende temaer:
1.
2.
3.
4.
5.

Det sociale fællesskab.
Omsorg, pleje og service.
Beliggenhed.
Indretning af boligen.
Økonomi og regler (primært input fra skriftligt materiale og Domea via interview).

Under hvert tema findes forskellige undertemaer.
Generelt set kan vi inden for temaerne på baggrund af input på idévækstederne skelne
mellem nogle forhold, som ikke kan fraviges, det vil sige forhold, som deltagerne
anså som selvindlysende (fx at selve boligen skal være i et plan). I andre tilfælde er der
tale om valg, der nødvendigvis må afklares på et eller andet tidspunkt, når man vil
etablere et bofællesskab. (Fx beliggenheden af bofællesskabet – skal det ligge i byen, i
forstaden eller på landet?). Vi må også pege på nogle dilemmaer – boligen kan ikke
altid leve op til alle krav og ønsker, der er nogle indbyggede dilemmaer, når man væl-

ger bolig (fx kan det være vanskeligt at indrette en eksisterende ejendom efter alle de
ønsker og behov, man har).
Udover at dette oplæg skal fungere i forhold til fokusgrupperne, skulle det også gerne
være første skridt på vejen til at fokusere rammerne for et evt. bofællesskab. Vi kunne
godt komme med en række løsningsforslag, men det er vores vurdering, at det må være
de kommende beboere, der selv tager beslutningerne.
2. Det sociale fællesskab
Man kan ikke forestille sig et bofællesskab uden en eller anden form for socialt fællesskab. Fællesskab med andre giver et sjovere, mere aktivt og mindre ensomt liv som
senior og ældre. Men der kan være mange forskellige muligheder, niveauer og former
for fællesskab og samvær. Samtidig skal man kunne lukke sin egen dør efter sig, og
være sig selv i sin private bolig.
Den fysiske udformning af boligerne, bygningerne og udendørsarealerne betyder meget for, hvilke muligheder der er. Fællesskabet kan understøttes ved hjælp af forskellige former for fælles faciliteter – fælles rum, køkken, værkstedsrum, have og så videre.
Dette ser vi nærmere på i afsnit 5 nedenfor.
Men fællesskabet kan også have mange forskellige udformninger afhængig af, hvilke
forventninger, ønsker, interesser og behov beboerne har. Det må anses som særdeles
vigtigt, at der foretages en eller anden forventningsafstemning, således at potentielle
og kommende beboere ikke har alt for divergerende opfattelser af, hvad fællesskabet
går ud på.
En problemstilling, der blev drøftet, bl.a. ud fra konkrete erfaringer fra et eksisterende
bofællesskab var, at beboerne i et bofællesskab i nogle tilfælde har nogenlunde samme
relativt lave alder (i 60’erne), når de flytter ind. Det betyder, at skavankerne i et vist
omfang følger med årene, dvs. at fællesskabet efterhånden kan blive mindre, eftersom
beboerne bliver mindre og mindre aktive med alderen. Det er selvfølgelig ikke en entydig proces at blive ældre, men alligevel kan det forekomme, at en relativ stor del af
beboerne samtidig kommer op i en alder, hvor kræfterne svigter. Man kunne måske
kalde det en generationsfælde.
Nogle opsummerede betragtningerne, som
vi kigger på nedenfor, om fællesskab med
3 F’er i en fællesskabstrekant: Forpligtelser, frivillighed og forventninger. Disse 3
F’er kunne suppleres med et P, nemlig for
privathed, der danner grænserne for fællesskabet.

Forpligtelser

Frivillighed

Forventninger

Startfasen - etableringsgruppe
Der ligger et stort og afgørende arbejde i opstartsfasen. Der er mange ting at tage stilling til, inden man beslutter sig for at etablere et bofællesskab.
Allerførst skal man finde hinanden. Det var ikke et spørgsmål, der blev drøftet på idéværkstederne, men er en væsentlig udfordring. Mulighederne er forskellige, det kan
være via nettet, via venner og bekendte, via foreninger eller ved opslag i aviser.
Der bør derefter som minimum etableres en planlægnings- eller etableringsgruppe, der
består af personer, der er interesserede i at bo sammen i et bofællesskab. Etableringsgruppen kan fx arbejde i eller nedsætte (hvis andre end gruppen skal deltage) en række
studiekredse, hvor nogle af følgende problemstillinger, nævnt i dette notat, drøftes og
afklares.
Det er sandsynligvis afgørende for, at der skabes et godt og velfungerende bofællesskab, at mange af de problemstillinger, der præsenteres nedenfor, er drøftet, bearbejdet
og afklaret, inden bofællesskabet etableres. Man kan nok ikke aftale sig til et perfekt
bofællesskab, men hvis man ikke gennemfører en grundig afklaringsfase inden etableringen, vil der opstå alt for mange tvivlsspørgsmål og evt. konflikter efterfølgende.
En mulighed er, at der udarbejdes et såkaldt idégrundlag, der beskriver rammer for bofællesskabet i form af formålet med og indholdet af bofællesskabet. Det kunne være
opgaven for en etableringsgruppe at nå frem til et fælles idégrundlag i startfasen. Idégrundlaget kunne være en sammenskrivning af nogle af de valg og beslutninger, der
skal foretages vedrørende de temaer og forhold, vi nævner i dette papir. Men der vil
sikkert også forekomme andre spørgsmål.
Beboersammensætning
På et eller andet tidspunkt, tidligt i forløbet, skal der tages stilling til, hvem der skal bo
i bofællesskabet. Skal det kun være seniorer eller skal bofællesskabet indrettes, så der
kan bo mennesker i forskellige livsfaser? De fleste var enige i, at stedet ”ikke kun skal
være for gamle damer”, men heller ikke meget mere.
Der skal fastlægges rammer for, hvem der kan flytte ind, dvs. kriterier til indflyttere.
På idéværkstederne var der meget afgørende forskel på, om deltagerne udelukkende
ville bo sammen med seniorer, eller om bofællesskabet skulle have en bred alderssammensætning, hvor der fx også kunne bo børn.
Nogle talte også om, hvorvidt bofællesskabet skulle bestå af personer med en eller anden form for interessefællesskab.
Følgende spørgsmål kunne være nogle, man drøftede, når det handler om beboersammensætning:

Skal der være et alderskrav og i givet fald hvilket? Skal der være en under- og/eller
en overgrænse?
Må der bo børn?
Hvor store krav stilles til interessefællesskab?
Hvordan modvirkes samtidig for megen ensartethed?
Skal der stilles krav om beboersammensætningen ud fra beboernes baggrund – fx
blandet uddannelsesbaggrund og jobbaggrund? – fx at der sikres beboere med faglig
baggrund som eksplicit kan udnyttes i fællesskabet som fx sundhedspersonale,
håndværkere eller andet?
Skal det defineres som krav, at man stiller sine kompetencer til rådighed for fællesskabet?
Skal der være prøvetid?
Et væsentligt spørgsmål er også, hvor mange der skal bo i bofællesskabet. 20-30 var et
bud, mens andre mente 50. Jo flere der er, des færre konflikter vil der opstå, var holdningen. Til gengæld kan det være sværere at etablere kendskab til alle, hvis der er
mange.
Indhold af fællesskabet
Hvad skal man være fælles om? På idéværkstederne var der enighed om, at der skulle
være en eller anden form for fællesskab, men når det skulle konkretiseres, hvad det
skulle gå ud på, var der ganske store og temmelig afgørende forskelle. Skal det være
helt eller et løst koblet fællesskab, hvor der nærmest ikke er noget formelt fællesskab
udover et absolut minimum med fx en bestyrelse. I så fald vil fællesskabet være noget,
der opstår spontant. Eller kan man, i den anden ende af skalaen, forvente et meget forpligtende fællesskab, hvor beboerne fx deltager i plejen af andre syge beboere? Det var
der – naturligvis – store holdningsforskelle til på idéværkstederne.
Hvad, der var enighed om, var, at der bør være en vis overensstemmelse i forventningerne blandt beboerne. Det er sandsynligvis et af de væsentligste – og måske også vanskeligste – områder at få afklaret, inden man etablerer et bofællesskab. Samtidigt er
det et spørgsmål, som kun de potentielle/kommende beboere kan svare på. De næste
afsnit handler om forskellige aspekter ved fællesskabets indhold og kan bruges i drøftelsen.
Foreningsmodellen
Der var enighed på idéværkstederne om at følge den ”normal-danske” foreningsmodel
som den formelle ramme om bofællesskabet. Det vil sige, at der holdes en årlig generalforsamling, hvor der vælges en bestyrelse og en formand.
Husorden og regler
På idéværkstederne blev der brugt temmelig meget tid på at drøfte regler og herunder
det, man normalt kalder husorden. Der var enighed om, at det er nødvendigt med regler om bestemte forhold, hvor der erfaringsvis kan opstå konflikter og uenigheder, især

vedrørende økonomi, med også om noget der ser mindre betydningsfuldt ud på forhånd, men som kan skabe konflikter, fx husdyr, rengøringsniveau og andet.
Hvad der herudover er nødvendigt at fastsætte regler om, og hvor grænserne skal gå
for reglerne, var der imidlertid langt fra enighed om. Nogle mente, at det via formulering af regler var godt på forhånd at bliver enige om, hvad man må og ikke må, og
dermed indkredse forventninger og ønsker. Andre mente, at det er langt bedre hen ad
vejen at drøfte eventuelle uenigheder og nøjes med et absolut minimum af regler fra
begyndelsen af. Dilemmaet omkring regler er, hvordan fællesskabets tarv sikres i forhold til den enkelte beboers ønsker og interesser.
I forbindelse med evt. overtrædelse af regler kan det være et problem at fastsætte,
hvordan sanktionerne kan/skal være. Der kan, mente nogle, evt. skelnes mellem ”hårde” og ”bløde” regler, hvor det er muligt at afvige fra de bløde regler efter omstændighederne.
Det bør være klart, hvordan tvister kan håndteres. Mægling/mediation vil i mange tilfælde være en god metode. Man kan også forestille sig, at bestemte beboere (formanden) har en særlig forpligtelse i forbindelse med uenighed. I værste fald er det naturligt
bestyrelsen eller generalforsamlingen, der tager stilling.
Nogle af de forhold, man kan forestille sig regler om, er følgende:
Økonomi – fælles udgifter, betaling mv.
Støj.
Husdyr.
Brug af fælles lokaler og faciliteter.
Vedligeholdelse.
Bygningsændringer.
Nogle principper bag reglerne var der dog enighed om, nemlig at det skal være helt
klart, hvilke regler der gælder. Det vil sige, at de skal være skrevet ned og vedtaget
officielt af beboerne på en generalforsamling. I forbindelse med tilflytning er det nødvendigt, at nye beboere gøres bekendt med de eksisterende regler. Det skal også være
muligt at ændre reglerne, fx på en generalforsamling.
Fællesskabet i hverdagen
Hvordan får man fællesskabet til at køre i hverdagen? Alle var, som nævnt, enige om,
at der skal være en eller anden form for fællesskab, men hvor forpligtende det skal
være, var der derimod ikke enighed om. Hvordan sikres en løbende balance mellem
forventninger, forpligtelser og frivillig indsats? Der er ingen tvivl om, at dette tema
kan være det, der gør et bofællesskab meget attraktivt, men også noget, der kan skabe
problemer og konflikter.

Hvordan holdes gryden i kog? Hvordan forebygges manglende engagement og deltagelse? Det ser vi på i de næste afsnit:
Organisering
Pligt eller frivillighed? Hvor går grænserne for, hvad man skal deltage i, og hvad der
er frivilligt? Der er eksempler på bofællesskaber, hvor det eneste, der formelt binder
fællesskabet sammen, er den årlige generalforsamling – i praksis foregår der imidlertid
en masse andre aktiviteter, de er blot overladt til det frie initiativ. Omvendt er der også
eksempler på bofællesskaber, hvor der virkelig er mange formelt organiserede fællesaktiviteter.
Tordenskjolds soldater blev nævnt flere gange, både som problem (at det er de samme,
der altid laver alt) og som mulighed (at det er godt, at der er nogle, der er meget aktive).
Aktiviteter
Hvilke fælles aktiviteter skal der være? På idéværkstederne var der utallige idéer, vi
nævner her kun nogle af dem:
Fælles spisning – hvor ofte?
Fester.
Foredrag, studiekredse.
Information og kommunikation.
Udflugter og rejser.
Delebiler, fælles bus.
Fælles kaffemøder.
Øl-laug.
Fisketure.
Fitness.
Spisning var nok det, flest synes var en oplagt idé.
Spørgsmålet er så, hvordan man organiserer aktiviteterne. Det er oplagt, at mere forpligtende aktiviteter (fx fælles spisning, delebil mv.), kræver en eller anden form for
organisering, mens andre aktiviteter kan foregå på frivillig basis.
Fælles opgaver
Hvem klipper hækken? Skal det være en ansat vicevært eller er det fru Olsen i nr. 7,
der står for tur? Det er jo et spørgsmål, man må blive enig om. Man kan sige, de fælles
opgaver er en variation af fælles aktiviteter, men mere forpligtende, og der kan også
være en dimension i forhold til, hvad man overhovedet kan ordne selv.

Hvis man på en eller anden måde ønsker, at beboerne skal hjælpes om fælles arbejde,
melder et spørgsmål sig, nemlig hvordan det sikres, at alle bidrager – eller at det accepteres, at alle ikke bidrager?
En mulig løsning, der også ligger lige for her, er, at der etableres et eller forskellige
udvalg, der sørger for, at de forskellige opgaver bliver løst. Det kan så være bestyrelsen, der har det overordnede overblik over opgaverne. En anden mulig løsning er selvfølgelig, at man betaler sig til løsningen af opgaverne.
Nyindflyttere
Der er vel to forhold, der skal belyses vedrørende nytilflyttere.
For det første, skal man styre, hvem der kommer til og i givet fald hvordan?
For det andet, hvordan sikrer man, at nytilflyttere kender til krav og intentioner i
bofællesskabet?
Tjekliste
DET SOCIALE FÆLLESSKAB
Startfase
Hvordan finder man medbeboere?
Etableringsgruppe
Evt. studiekredse

Kommentar
Nettet, venner, bekendte, opslag i avisen
Dannes af potentielle beboere
Drøfter forskellige problemstillinger

Idégrundlag
Beboersammensætning

Beskrivelse af rammer for bofællesskabet

Kriterier for beboere
Indhold af fællesskabet

Afklaring i fht. fx alder og interesse

Fællesskabsgrad

Forventningsafstemning: forpligtelser, forventninger og frivillighed
samt privathed

Foreningsmodellen
Bestyrelse
Evt. udvalg
Regler

Der etableres en forening
Hvilke?

Hvor mange regler?
Hvad skal der være regler om?
Uenighed
Fællesskabet i hverdagen

Forventningsafstemning
Minimumsregler
Hvordan løses konflikter uden at de trappes op?

Forventninger
Organisering
Aktiviteter
Fællesopgaver
Nyindflyttere
Styring
Information

Hvilke forventninger og ønsker er der?
Pligt eller frivillighed?
Hvilke aktiviteter skal etableres og hvordan?
Hvilke og hvordan organiseres det?
Hvem kan flytte ind?
Hvordan informerer man nyindflyttere?

3. Omsorg, pleje og service
Spørgsmålet om omsorg og pleje kan i princippet deles i to, nemlig, hvor meget beboerne kan og skal indgå i form af nabohjælp, og i hvilket omfang det offentlige indgår.

Nabohjælp - beboernes deltagelse
Hvor langt rækker forventninger og ønsker til nabohjælp? Skal man forpligtes til at
”holde øje med hinanden” og bidrage med hjælp? Eller skal nabohjælp alene være baseret på frivillighed og ikke pligt? Og hvad med akutte situationer? Disse spørgsmål er
man nødt til at drøfte, inden bofællesskabet etableres, idet der er meget langt fra den
ene holdning til den anden. Der blev på et af møderne sagt, at hjælp skal være af lyst
ikke af pligt, men hvad hvis man forventer hjælp fra naboen?
Når man har drøftet og måske afklaret spørgsmålet om nabohjælp, kan man fx gå videre med følgende spørgsmål:
Skal der etableres en form for formaliseret ”besøgsven” som led i fællesskabet?
Skal der hos de svage beboere være en nødknap, som udover at alarmere sundhedsvagten også alarmerer naboen?
Skal der organiseres en form for fælles indkøb, som kan aflaste ikke blot beboere,
som har svært ved at klare indkøb, men som måske alle kan nyde godt af?
Skal man kunne tilmelde sig pligter efter interesse på omsorgsområdet?
En bekymring eller et spørgsmål, som blev rejst var, hvordan det forebygges, at fællesskabet ikke får karakter af ”institution”?
Offentlig omsorg og hjælp
Hvilket samspil kan man få med kommunens hjemmehjælp og pleje, så man reelt kan
tale om en fordel ved at bo i fællesskabet? – og hvor kommunen også kan se en fordel
med samarbejdet?
Disse spørgsmål har kun i mindre grad indgået i idéværkstederne, og er nogle, der skal
arbejdes videre med.
Plejehjem og hospice
Idéen om, at seniorboligen skal være et sted, man kan blive boende, var der bred tilslutning til, men når spørgsmålet kom til hospice, var meningerne og følelserne markant delte.
At der skal være mulighed for, at boligen ad åre skal fungere som plejebolig, var der
udbredt enighed om. Alle var enige i, at flytninger i løbet af alderdommen ikke er af
det gode og bør undgås via en særlig indretning af boligen.
Men skal der være mulighed for, at boligen fungerer som hospice? Deltagerne i idéværkstederne var meget klart delte i dette spørgsmål. Nogle synes, det var en oplagt
idé, så man kunne dø i vante omgivelser. Andre tog meget direkte afstand fra dette, de
kunne slet ikke forestille sig, at deres kommende hjem skulle være indrettet med hensigt på, at man også skulle dø der.

Service i øvrigt
Man kan godt forestille sig, at der i forbindelse med bofællesskabet skaffes fælles adgang til forskellige former for service. På idévækstederne blev følgende nævnt som
eksempler:
Massage.
Rengøring.
Indkøb.
Fælles bus.
”Papirarbejde” – hjælp til udfyldelse af forskellige papirer – (skat, pension, mv.).
Tjekliste
Omsorg, pleje og service
Nabohjælp
Forventninger
Aktiviteter
Offentlig omsorg og pleje
Hvad er mulighederne?

Kommentar
Hvor meget skal man være forpligtet til at hjælpe hinanden?
Hvad kan/skal man hjælpe hinanden med?
Hvordan etableres et samarbejde med kommunen? Og
om hvad?

Plejehjem og hospice
Skal boligerne forberedes til at være hospice?
Service
Hvilke former for service skal man kunne købe?

4. Beliggenhed – geografisk placering
Et helt centralt valg er, hvor bofællesskabet skal ligge. Der er en række forhold, der
spiller ind. På idéværkstederne var der ret forskellige opfattelser af, hvor boligerne
skulle ligge – skulle det være i centrum af en storby (København, Århus… i udkanten,
i forstæderne, i en mellemstor eller mindre by eller måske ligefrem på landet?) Dette
kan der ikke gives noget entydigt svar på. Det er en smagssag.
Men det er et væsentligt spørgsmål, der må drøftes mellem de potentielle beboere, eller det er et valg, der må tages på et tidligt tidspunkt i forløbet. Holdningerne vedrørende beliggenhed drejede sig om på den ene side hurtig og nem adgang til byens tilbud modsat på den anden side en mere perifer beliggenhed og muligheder for selv at
sætte sit præg på og indrette boligerne fra bunden, hvilket nok er mere usandsynligt i
centrum af byerne.
Til gengæld var der en række ufravigelige punkter med hensyn til placeringen, som der
var ganske stor enighed om blandt deltagerne i idéværkstederne.
Tilgængelighed kan være altafgørende – der skal være adgang til offentlig trafik inden
for (meget!) kort afstand. Hensyn til privatbiler kan også spille en rolle, ikke mindst i
forbindelse med handicap og mistet førlighed. Læge, apotek, indkøbsmuligheder og
adgang til offentlig service skal være inden for kort rækkevidde.

Adgangen til grønne områder var alle på idéværkstederne enige om, der skulle være.
Der skal være en park, skov, strand eller lignende lige uden for døren.
På samme måde mente alle, at der skal være adgang til forskellige kulturelle oplevelser
inden for kort rækkevidde. Her var der dog forskelle, for hvad menes med kultur?
Nogle ville gerne have meget let adgang til teater, opera og museer, som typisk er beliggende i storbyerne. Andre kunne godt leve med en biograf og det lokale bibliotek.
Støj kan også være en parameter i forbindelse med beliggenhed. Det samme kan tryghed være, fx i forhold til kriminalitet.
Tjekliste
BELIGGENHED
Geografisk placering
Ro eller liv/støj?

Kommentar

Bycentrum, udkant af by, mindre byområde, på landet?

Kollektiv trafik i nærheden – minimum bus
Parkeringsmuligheder eller garage v. boligen + til
gæster
Hurtig adgang til bycenter
Læge, apotek og anden service i nærheden
Indkøbsmuligheder tæt på
Adgang til grønt område eller park i nærheden
Adgang til kulturelle oplevelser
Trygt område (fx vedr. kriminalitet)
Dilemmaer
Placering i mindre by giver frihedsgrader mht. selv
at bestemme udformningen af boligerne (størrelse,
type, areal mv.)
Mindre by/land er mere roligt og tættere på naturen,
men færre kulturelle oplevelser og ofte større afstand til service og indkøb

Placering i storby giver færre frihedsgrader – her må
man måske indrette allerede eksisterende byggeri
Større by giver mere liv, men mere støj, men evt. også
større utryghed.

5. Indretning af boligen
Et af de punkter, der kom virkeligt meget input til på idéværkstederne, var indretningen af boligen. Vi kan skelne mellem flere temaer, nemlig hvordan selve huset/husene
skal se ud, hvordan de fælles arealer skal indrettes, samt hvordan den enkelte bolig
skal indrettes.
Generelt
Udgangspunktet er, at husene og selve boligerne skal indrettes handicapvenligt og er
så fleksible, at de på et senere tidspunkt kan ændres og tilpasses til de behov, der måtte
opstå. Man kan sige, at tilgængelighed er nøgleordet.
En mulighed er, at der inden for bofællesskabets rammer indrettes forskellige typer boliger, som man kan flytte imellem alt efter de behov, man har.

På et af idéværkstederne var der en snak om, hvorvidt sådanne boliger kommer til at
fremtræde institutionsagtigt. Når det er nødvendigt at indrette huse, boliger og omgivelser handicapvenligt og praktisk, vil der være en risiko for, at boligerne og omgivelserne får et lidt koldt institutionspræg.
Generelt set er der mange forskellige forhold at tage hensyn til, og det er derfor helt
nødvendigt at tilknytte forskellige professionelle rådgivere. Imidlertid kan der være en
fare for, at byggeriet får præg af faglige hensyn (fx fra ingeniører, arkitekter) nærmere
end beboernes egne ønsker.
Miljø og byggematerialer
Der var nærmest enighed om, at huset skal etableres, så der tages højde for miljømæssige forhold, og at der benyttes fornuftige byggematerialer.
Dette vil typisk være et af de områder, hvor professionel rådgivning spiller ind.
Regler
Med hensyn til den konkrete indretning af såvel hus, omgivelser og den enkelte bolig,
gælder der visse regler, som vi kigger på efterfølgende. Det kan fx dreje sig om, hvor
meget plads der skal være i boligen, så plejepersonale kan komme til og forskellige
regler i forhold til tilskud fra det offentlige.
Selve huset
Skal huset være i et eller flere plan? Etageejendom. fritstående huse, klyngehuse, rækkehuse eller andet. Valget er afhængigt af, om man vælger en eksisterende bygning eller skal til at bygge nyt. Det vil sandsynligvis være nemmest at bygge forfra, det vil
sige at starte byggeriet på bar mark og så indrette det, som man nu ønsker, men i så
fald vil det sandsynligvis være vanskeligt at finde en placering i centrum af byen.
Det blev påpeget, at etagebyggeri, især, hvis der er tale om ældre, eksisterende ejendomme, vil give særlige udfordringer i forhold til tilgængelighed og fleksibilitet. Det
er fx helt nødvendigt, at der er elevatorer eller som minimum stolelifte i opgangen.
Der var et generelt krav blandt deltagerne på idéværkstedet om, at der skal være mulighed for at være udendørs i forbindelse med bofællesskabet. Det vil sige, at huset
skal indrettes med altaner, tagterrasse, gårdarealer, have eller andet, så beboerne har
mulighed for at komme ud. Det gælder også beboere, der er svækkede.
Konkret blev der på et af idéværkstederne opstillet nogle modeller som eksempler på,
hvor forskelligt, man kunne indrette sig:
1. Klyngehuse i udkanten af by med ro og fred. 20 huse med 30-40 beboere som ejerboliger.

2. Rækkehuse inde i byen, men med grønne/rekreative arealer i nærheden. Der er liv
omkring, og boligerne indgår i en blandet befolkning. Ca. 20 huse som eje, andel eller leje.
3. Etagebolig, evt. opgange i flere blokke i byen. Indgår fx i almen boligforening med
grønne/rekreative arealer i nærheden. Der er liv omkring, og boligerne indgår i en
blandet befolkning. Op til 50 beboere som lejere
4. Enkeltboliger fordelt rundt i etageejendom. Leje. Fællesskabet er her alle beboerne.
5. 4 x 20-30 huse til forskellige typer beboere i klynger rundt om et fælleshus. På den
måde vil der være fællesskab på 2 niveauer – dels i de mindre enheder, dels blandt
alle beboere i bofællesskabet (ca. 100 boliger).
Den enkelte bolig
Det punkt, der fyldte mest på idéværkstederne, og hvor det var muligt at blive mest
konkret, var omkring indretningen af den enkelte bolig. Der var mange forskellige
holdninger og idéer.
Den enkelte bolig bør være i et plan, så det er nemt at komme omkring i boligen.
Der bør være en stor grad af fleksibilitet. En af deltagerne talte om et ”råhus”, som
beboerne efterfølgende selv fylder ud. Et forslag, der var stor tilslutning til. Fordelene
er dels, at de enkelte beboere selv kan indrette deres bolig, og efterfølgende indrette
dem på en ny måde. Efterfølgende beboere kan også selv sætte sit præg. Denne byggeform giver endvidere mulighed for at tiltrække forskellige målgrupper med forskellige
behov.
Hvor store skal boligerne være? – I virkeligheden er det svært at sige, der er mange
forhold, der spiller ind. Nogle nævnte, at de ønskede 50m2 pr. person andre 90m2 pr.
person. Minimum er dog, at der skal være følgende rum i den enkelte bolig:
Stue.
Soveværelse.
Badeværelse.
Køkken.
Have.
Vi vender tilbage til tilskudsregler og selve størrelsen senere.
Faciliteter i eget hjem
Der var en lang række forslag til faciliteter og indretningsmuligheder i hjemmet. Nedenfor er de forskellige forslag nævnt i forbindelse med forskellige rum:
Soveværelse
Plads til 2 senge.
Plads til elevationsseng(e).
Plads til lift.

Køkken
Todelt opvaskemaskine.
Tilgængelige skabe.
Skuffer frem for skabe.
Hæve/sænke køkkenbord.
Modulopbygget.
Intelligent komfur.
Affaldskværn.
Demenssikret køkkengrej.
Badeværelse
Plads til ekstra person – hjælper.
Bruser frem for kar (gerne massage i væggen).
Ikke glatte fliser.
Autovandhaner.
Gulvvarme.
Toilet, der kan udskiftes med robottoilet.
Plads på begge sider af toilet.
Klargjort til håndtag.
Knapper skal kunne nås.
Med vindue.
Højdejusterbar vask.
Andet
Vaskemaskine – dette var der dog delte meninger om, nogle talte for fælles vaskeri.
Højteknologiske løsninger: støvsuger, lys, luft, el, radio, computer, tv.
It, internet, kabel-tv.
Have
Skal der være private haver for de enkelte beboere?
Fælles indendørsarealer
Udover den enkelte bolig kan der være tale om fælles indendørsarealer. Hvilke der
skal etableres er vanskeligt at sige. Det var dog nok de fleste på idéværkstederne, der
nævnte gæsterum som noget, man gerne ville have. Men ellers var forslagene mange,
for eksempel:
Motionsrum.
Svømmehal.
Børnerum med legetøj.
Værksted.
Hobbyrum.
Køkken.

Gæsterum m. bad.
Fælles spiserum.
Opholdsrum – tv, film, mulighed for aktiviteter.
Fælles vaskeri.
Der var lidt snak om vask. Nogle foretrækker, at man kunne vaske tøj i eget hjem,
mens andre synes, der er fordele ved fællesvaskeri.
På samme måde nævntes forskellige ting, der kunne anskaffes i fællesskab:
Tv, radio, dvd.
It-udstyr, computer, printer, kopimaskine.
Mailnetværk, hjemmeside.
Legetøj.
Fælles udendørs arealer
Som for de øvrige temaer handler det i høj grad om, at udendørsarealerne indrettes
med størst mulig tilgængelighed, så det er muligt at færdes ude trods ringe mobilitet
(med kørestol, rollator mv.). Fremkommelighed er kodeordet – det vil sige, at (evt.)
udendørs arealer indrettes med henblik på, at det er let at færdes. Fx brede fortove, god
belysning, evt. overdækning visse steder, så man kan komme frem, selvom det sner og
regner.
Herudover blev der nævnt en række forskellige konkrete ting, fx:
Grill.
Have.
Krydderurter.
Petanque.
Kroket.
Sted til hundeluftning.
Park.
Øl-bænk.
Grønne områder.

Tjekliste
INDRETNING AF BOLIGEN
Generelt

Kommentar

Fleksibilitet og handicapvenlighed
Boligtype
Særlige forhold i etageejendomme:
Miljøhensyn
Sunde byggematerialer
Selve huset

(Se mere nedenfor i skemaet)
Etage, rækkehus, hus, kæde…
Elevator, svalegange, store reposer

Antal etager
Mulighed for at være udendørs
Den enkelte bolig

Ulemper ved etagebyggeri i fht. tilgængelighed
Et krav!

Et plan
Forskellige størrelser
Fleksibilitet

Individuelle ønsker, regler om maksimumsstørrelse,
ønske om fleksibilitet og tilgængelighed (=store rum)
Råhus som mulighed

Stue, soveværelse, køkken og badeværelse
Indretning af

De rum, der skal være som minimum

Faciliteter generelt
Soveværelse
Køkken
Badeværelse
Stue
Evt. egen have
Tilgængelighed og handicapvenlighed

El, it mv.

Krav til hele byggeriet. Eksperthjælp nødvendig

Brede døre
Ingen dørtrin
Luftskifte, varme, lys, døråbning med videre –
automatiske og intelligente løsninger
Tilgængelige kontakter, dørhåndtag og andre
ting, man skal komme til
Trådløs it
Fælles indendørs arealer
Muligheder og forventninger
Fælles udendørs arealer

Afhængig af fællesskabsgrad

Muligheder og forventninger

Afhængig af fællesskabsgrad

Dilemmaer
Handicapvenlighed
”Pas på arkitekten” – boligerne skal være menneskelige

Institutionspræg
Mange bygningsmæssige krav skal opfyldes

6. Ejerforhold, økonomi og regler
På idéværkstederne var dette ikke et tema, der blev lagt særligt vægt på. Der blev talt
om fordele og ulemper ved forskellige ejerformer: Ejer, andel eller almene boliger.
Nogle af de problemstillinger, der blev nævnt er:
Ved almene boliger vil kommunen typisk have anvisningsret i et vist omfang.
Skal der være venteliste?
Skal nogle – fx familie – have fortrinsret?

Hvilket kendskab skal man have til nytilflyttere – kan man stille krav?
Med hensyn til økonomi var der særdeles store forskelle på, hvad man fandt, var en
acceptabel boligudgift, tallene gik fra 3.000 til 10.000 kroner pr. måned.
Der er aftalt et interview med en ekspert i Domea, der vil gennemgå de eksisterende
regler.

