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Kære venner, 

Så er vi klare med årets første nyhedsbrev og 
hvilket år det bliver. Vi er i SÅ godt humør. Under 
Bøgen bliver simpelthen bare bedre og bedre :-)

Hvad er der sket siden sidst?
Lokalplanen er ved at være færdig og skal nu 
igennem politisk behandling og høring inden den 
endelig bliver vedtaget (efter sommerferien). Vi har 
sammen med arkitekter, ingeniører og 
landskabsarkitekter arbejdet på at skabe et område 
med plads til natur, fællesskab og gode boliger. Vi 
har byttet petanquebanen ud med en sø, fået luft i 
bebyggelsen, mere indendørs fællesareal og et 
stort orangeri. I kan se den nye visualisering af 
området på forsiden af nyhedsbrevet. 

Et nyt åndehul
Området ved søen er blevet et nyt grønt åndehul 
med plads til natur, udendørs ophold, fælles 
aktiviteter og en sauna. Fælleshuset er placeret i 
parterre ved søen med et lyst og solrigt udendørs 
opholdsareal i tilknytning hertil. Et orangeri/
aktivitetshus er placeret ved gårdspladsen ved det 
store bøgetræ og byder velkommen, når man 
ankommer Seniorfællesskabet Under Bøgen.



Lejeboliger
Vi har besluttet os for at Under Bøgen bliver lejeboliger. 
Det er der flere grunde til. Vi ønsker med beslutningen 
at tilbyde boliger til en bredere gruppe af seniorer og 
ikke blot til dem som er økonomisk stærke. Det gør 
også, at man som senior ikke behøver at placere sin 
opsparring i mursten, men istedet kan bruge dem på 
rejser, hobbyer, kultur og andre ting. 

Opstartsgruppe
Vi skrev i sidste nyhedsbrev om opstartsgruppen og 
deres inspirationstur til Balancen i Ry. Opstartsgruppen 
har ikke været samlet siden 27. oktober, men vil 
samles igen i februar.  

Hvad nu?
Mens den politiske behandling af lokalplanen er igang 
fortsætter vi med at projektere, hvilket betyder at vi 
bl.a. ser på materialer for bebyggelsen.

Ærlighed, bæredygtighed og æstetik er centrale 
elementer for at skabe en bebyggelse, der inviterer 
til liv og glæde. Vi glæder os til at dele mere konkret 
materiale med jer omkring dette. 

Vi har også indledt arbejdet med at finde 
totalentreprenører, der kan hjælpe os med at 
realisere projektet fra lokalplan til indflytningsklart 
byggeri. Vi kender allerede flere dygtige firmaer, så 
vi er sikre på at byggeriet bliver kvalitet fra inderst til 
yderst.  

Vi ønsker jer alle en fremragende start på 2022

Venlige hilsner, 

Claus og Matias


