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Kære venner, 

Så er efterårets nyhedsbrev her. 

Vi er fulde af energi og glæde over at arbejde med 
dette skønne projekt og over at have mødt mange 
af jer fine mennesker til Informationsdagen på 
Herredsvej den 26. september. Det her kan kun 
blive rigtig godt :-)  

Informationsdag
Vi afholdte den 26. september Informationsdag på 
Herredsvej 23. Fremmødet var stort og omkring 170 
var mødt op. Der blev snakket, drukket kaffe, spist 
kage, sunget og stillet spørgsmål til projektet. Vi 
håber, at alle havde en god og informativ dag.  

Lokalplan
Lokalplansarbejdet er i fuld gang med alle de 
tekniske ting, der skal på plads i denne fase. Vi er 
glade for det indledende arbejde, der har været 
med KAARK Arkitekter og vi begynder nu sammen 
at konkretisere bebyggelsen ift. plantegninger, 
materialevalg mm. Favrskov Kommune er en god 
medspiller i udarbejdelsen af lokalplanen.



Hjemmeside
Vi har lanceret hjemmesiden for Under Bøgen. I kan 
se hjemmesiden på www.underboegen.dk
Vi synes, at den er blevet flot og vi vil løbende 
opdatere den med information. 

Arbejdsgruppe
Den 27. oktober mødtes den nedsatte 
arbejdsgruppe hos Marie på Herredsvej. Matias og 
Marie bød velkommen, hvorefter alle præsenterede 
sig kort og fortalte, hvorfor de er interesserede i 
Under Bøgen. Matias fortalte om status på projektet 
og at der snart vil blive meldt ud om det bliver ejer, 
leje eller andel. Vi snakkede om forventninger, 
hvilke første skridt arbejdsgruppen skal tage, 
hvordan gruppen organiseres og hvor ofte skal den 
samles?

Det blev besluttet, at gruppen indtil næste møde vil 
tage på inspirationsture til eksisterende 
seniorbofællesskaber. Det næste møde bliver 
engang i starten af det nye år.      

Besøg hos Balancen i Ry
Den 7. november besøgte fire fra arbejdsgruppen 
de Bæredygtige Livsstilboliger 50+ Balancen i Ry. 
Besøget gav dem et godt indtryk af, hvordan det er 
at bo i et moderne seniorbofællesskab, hvordan de 
har organiseret sig i Balancen, hvilke 
arbejdsgrupper de har nedsat og de fik set 
lejligheder og fælleshus og hørt om deres 
indledende erfaringer med fællesspisning, aktiviteter 
ud af huset osv. De første beboere flyttede ind i juni 
2021. 

De varmeste efterårshilsner, 

Claus og Matias


