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Præsentation af Seniorbofællesskabet Kløvermarken og  
vision for Seniorbofællesskabet Kløvermarken 
 
Præsentation af Seniorbofællesskabet Kløvermarken. 
Kløvermarken er et alment seniorbofællesskab og en afdeling af FB – Fagfore-
ningernes Boligforening. 75 % af lejemålene er almene medejerboliger og 25 % 
er almindelige almene boliger.  
Kløvermarken består af 19 boliger, placeret i 3 længer. Området ”lukkes” af fæl-
leshuset som en 4. længe. Bebyggelsens fællesareal er det store område mellem 
de 4 længer samt indkørsel, parkeringspladser og et 4 m bredt plantebælte med 
sti mod Ledøje-Smørum Kommune. 
Seniorbofællesskabet Kløvermarken er som en afdeling af FB omfattet af de be-
boerdemokratiske regler og beslutningsprocesser, der er gældende for almene 
boliger. 
 
Vision 
En fælles og en individuel nøgle 
 

1. Vores fælles vision er, at vi lever længere med større livskvalitet, når der 
er tryghed, humør og indhold i hverdagen og når der udvises respekt både 
for fælles beslutninger og værdier og for den enkeltes værdier. 

 
2. Det vil vi opnå ved at bo sammen og at skabe fælles traditioner med 

mennesker, der er venlige, tolerante, åbne og ærlige og som udviser kre-
ativitet og godt humør. 

 
3. I dagligdagen vil vi være hinandens sociale kontaktnet og vi vil støtte 

hinanden efter bedste evne. Samtidig med, at vi ønsker at udvikle op-
mærksomhed over for hinandens ve og vel, vil vi tage del i hinandens 
glæder og sorger, yde åbenhed og bidrage til en velfungerende kommuni-
kation mellem bofællesskabets medlemmer. 

 
4. Vi mener, at et seniorbofællesskab som boform giver øget sammenhold 

mellem de enkelte beboere og gør det muligt at blive boende længe i eget 
hjem, samtidig med at den enkelte og fællesskabet som helhed er med til 
at skabe rammer for et trygt og indholdsrigt liv.   

 
5. Visionen er, at der er en samklang mellem den enkelte bolig, fælleshuset 

og fællesarealerne, og at fællesskabet er med til at give oplevelsen af en 
værdi, som vi kalder hjemfølelse. Hjemfølelsen er det bærende element, 
både i bebyggelsen som helhed og omkring den enkelte bolig. 

 
6. Fælleshuset og fællesarealerne er Kløvermarkens højborg. Hjemfølelsen 

skal udvikle sig i dette fælles rum. Det er her vi vil dele de fælles kulturelle 
oplevelser og aktiviteter som musik, sang, kunst, maling, dans, fremmede 
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sprog og kulturer. Vi ønsker åbenhed og spontanitet i det daglige og at 
fællesskabet, fælleshuset og fællesarealerne er mødested for fælles akti-
viteter, som også kan være f.eks. vandreture og rejser. 

 
7. Vi ønsker, at Kløvermarken er et sted, som både beboere og omgivelser 

taler positivt om. 
 

8. Vi ønsker, at fælleshuset er rammen både om hverdagen og specielle høj-
tidsdage. Det er omkring den kerne, at fællesskabet og sammenholdet 
skal vokse sig stort og stærkt. 

 
9. I overført betydning ønsker vi døre, der åbner indad i stedet for udad. 

Også mod det miljø, der omgiver Kløvermarken. Vi ønsker at tage del i li-
vet uden for Kløvermarken og tage hensyn til miljøet, men uden at blive 
ekstreme. 

 
10. Vores visioner skal være levende og i konstant udvikling samt nyskabende 

både internt og eksternt. 
 
Da både præsentation og vision af Seniorbofællesskabet Kløvermarken skal af-
spejle dynamikken i fællesskabet diskuteres begge dele en gang årligt på det or-
dinære afdelingsmøde med henblik på eventuelle justeringer og ændringer. 
 
Ændring af præsentation og vision kan ske ved debat på 2 ordinære fællesmøder 
inden de forelægges til vedtagelse på et afdelingsmøde. 
 
Præsentation og vision er vedtaget på afdelingsmødet den 2. juni 2004 og 
omdelt til samtlige husstande den ….. juni 2004. 
 
 
Afdelingsmødet den 2. juni 2004/Ulla Runge 
 
(Er omdelt af 3B den 13. juli 2004 – Præsentation og Vision er stemplet med 
denne dato).   
 


