
Kom til Åbent hus 
tirsdag d. 22. juni kl. 17-19

Nyt senior-    
bofællesskab i 

Egedal by

Vi fremviser forskellige boligtyper i De Grønne Porte. 
Mød os på Dronning Dagmars Vej 222, 3650 Ølstykke - lige over 
for over for Føtex, Dronning Dagmars Vej 201. Gratis parkering i 
det nye P-hus ved at følge vejen rundt om De Grønne Porte.

Tilmelding til Åbent hus kan ske på mail til fa09@fa09.dk. 

21 boliger i seniorbofællesskab

Fra 2 - 4 værelser (73 - 109 kvm)

Terrasse eller altan i de fleste boliger

Flere forskellige lejlighedstyper 

Niveaufri adgang

Egne fællesfaciliteter

Stor, frodig oase i gården

Husleje mellem ca. kr. 6.800 og         
kr. 10.200 ekskl. forbrug

Gratis opskrivning på interesseliste

www.facebook.com/DeGronnePorte



A R K I T E K T F I R M A E T

A N D R E A S  R AV N
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03-09-2019

Dit nye hjem?

I starten af 2022 kan de første flytte ind i De Grønne Porte i den nye bydel 
Stationsområdet i Egedal By. Her opføres 80 moderne lejeboliger og et se-
niorbofællesskab med 21 boliger og egne fællesfaciliteter.

En vigtig del af seniorbofællesskabet er det sociale fællesskab, som skal byg-
ge på tryghed og godt naboskab. Beboerne forventes at have en positiv til-
gang til at deltage i fællesskabet med en god omgangstone og rummelighed 
over for hinanden. Seniorbofællesskabet inviterer løbende ansøgere fra inte-
resselisten til et eller flere fælles arrangementer i løbet af året med henblik 
på, at såvel seniorbofællesskabet som ansøgere får afstemt forventninger.

Kriterier for ansøgere til en seniorbolig 

Skal være ældre end 50 år. 

Må ikke have hjemmeboende børn.

Skal ved indflytning opfatte sig selv som værende selvhjulpen. 

Skal tilslutte sig bofællesskabets formål, husorden og værdigrundlag. 

Kom og se boligerne indeni
Åbent Hus d. 22. juni kl. 17-19. 

Pga. corona vil der være begræns-
ning på antallet af gæster i boliger-
ne samtidigt. Bær gerne mundbind.

Gratis opskrivning på interesseliste
Opskrivning på interesseliste kan ske 
på mail til fa09@fa09.dk.

Der er fortrinsret for borgere, der bor i 
Egedal Kommune.


