Seniorbofællesskabet Trianglen

Trianglen er et senior-bofællesskab for raske og aktive seniorer med lyst og energi til
at være med i socialt samvær og dele gode oplevelser i den tredje alder - og som
synes, at resten af deres liv er for kort til hækklipning, rensning af tagrender ,
husreparationer og snerydning, fordi vi - de unge ældre - har SÅ meget andet sjovt at
bruge vores liv på..

Dejlige etplans
rækkehuse med
forhave, terrasse samt
udhus. 2 eller 3
værelser (76 – 96 kvm)

Og så ejer vi et hyggeligt, ny-istandsat fælleshus med køkken, billard, kondirum, TV
- og gæsteværelse, som du kan leje, når du har overnattende gæster. Du kan også leje
hele huset til dine private fester.

Har du lyst til et aktivt seniorliv?
Hos os får du dit eget private hjem, med forhave og terrasse--- men hvis det kun er
privatliv, du søger, så skal du ikke skrive dig op hos os… Bofællesskabet skal du kun
søge, hvis du vil være med til at nyde og udbygge fællesskabet… Spørg ikke, hvad
Fællesskabet kan gøre for dig, - fortæl os, hvad du kan gøre for fællesskabet !!

Hvordan er livet i Bofællesskabet?
Vi benytter enhver lejlighed til at mødes og hygge os… Fællesspisninger, julefrokost,
udflugter og teateroplevelser, petanque, torsdagscafe, mande-billard, kreative
arbejdsgrupper, vin- og øl-smagning og improviserede grillaftener på terrassen… Hos
os venter vi ikke på, at børn og børnebørn skal komme og give vores liv indhold. Her
sørger vi for, at vores hverdag altid er interessant

Hvem kan komme ind?
Du skal være min. 50 år for at bo i Trianglen, og det er beboerne selv, der ud fra
ventelisten vælger hvem, der skal flytte ind i en ledig bolig. Du vil blive inviteret til
et intromøde, så vi kan lære dig at kende og finde ud af, hvorfor du gerne vil have et
rækkehus i vores lille ”olde-kolle”

Hvis du vil vide mere?
Så ring og få en snak med
Boy Hansen, der styrer vores venteliste,

tlf. 6118 0321

Bodil Bøgebjerg, der er vores formand,

tlf. 4232 2660

eller

Kan du se dig selv som vores nye nabo ??
Så skal du lade dig skrive op på venteliste i DAB .. OG .. efterfølgende give os et kald,
så du er sikker på, at du også står på Trianglens egen venteliste

