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Kære venner, 

Så kommer sommerens nyhedsbrev :-)

Vi er i fuld gang med lokalplansarbejde, 
hjemmeside, planlægning af arrangement for 
interesserede og meget andet.

Under Bøgen
Vi har valgt at kalde fællesskabet for Under Bøgen, 
da det første man møder er det store smukke gamle 
bøgetræ. Bøgetræet står i den fælles gårdsplads og 
ved det store fælleshus, som en livsnerve og 
varsler om årstidernes skiften. Yderligere er det 
titlen på en sang af Gnags, der handler om forår, 
fællesskab og at vi skal komme hinanden mere ved. 
Billedet på forsiden er en visualisering af  
gårdspladsen og fælleshuset. 

Hvor langt er projektet?
Vi er igang med lokalplansarbejdet sammen med 
Favrskov Kommune, som er en virkelig god 
medspiller. Vi forventer at have en endelig godkendt 
lokalplan næste forår. Vi regner med, at 
byggearbejdet kan igangsættes medio 2022 og at 
boligerne kan være klare til indflytning sommer/
efterår 2023. 



Arrangement i september
Vi vil gerne invitere alle interesserede til 
informationsdag den 26. september fra kl. 13-15 på 
Herredsvej 23, 8382 Hinnerup. Dagen vil 
indeholde…..
- Gåtur på arealet
- Info om projektet
- Jeres input til projektet 
- Smage hjemmelavet æblemost fra frugtlunden 
- Hilse på hinanden
- Kage og kaffe

Hjemmeside
Vi er igang med at lave en hjemmeside for 
SeniorFællesskabet Under Bøgen, som vi glæder 
os til at vise jer. Hjemmesiden vil indeholde mere 
info om projektet og planen er, at den er klar i løbet 
af sensommeren.

Jeres input er vigtige
Vi snakker jævnlig med interessede og ved at jeres 
input er vigtige, fordi rummene skal designes efter 
jeres reelle behov og samtidig udgør en 
oversættelse af jeres drømme om det gode liv i et 
seniorbofællesskab. Vi har derfor lavet et lille 
spørgeskema, som vi håber I vil udfylde. 
Klik på linket - https://www.onlineundersoegelse.dk/
s/f32cc3d

Rigtig god sommer til jer alle. Og husk at I er altid 
velkomne til at ringe eller skrive med spørgsmål. 
Vi glæder os til at møde jer i september.

Sommerhilsner fra Claus og Matias
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