
BOLIGSTØRRELSE 

Vi er et seniorbofælleskab, der i 2002 blev bygget 

som forsøgsprojekt, indeholdende 19 rækkehuse, 

hvor 5 er almenlejeboliger og 14 medejerboliger. 

Forsøgsprojektet medførte, at vi fik større boliger 

end almindelige seniorboliger.Vi har 6 boliger 

med 2 værelser på 77m2,  6 boliger med 3 værel-

ser på 90 m2 og 7 boliger med 3 værelser på 99 

m2.  

Hertil et fælleshus på 189 m2 med gæsteværelse,  

badeværelse, hobbyrum, vaskeri og stort fælles-

rum med køkken. En af fælleshusets funktioner 

er at være rammen om vores fælles aktiviteter, 

udvide vores bolig med en gæstemulighed, og 

mulighed for ”store fester”. 

 Eks. på husindretning. 

 

ØKONOMI 

Forsøgsprojektet medførte også en lidt an-

derledes økonomi. De 14 medejer boliger 

skal betale et større indskud end de 5 alme-

ne lejeboliger. Ca. 289.000 kr. for 77 m2, 

330.000 kr. for 90 m2 og 374.000 kr. for 99 

m2. 

Herudover kan der være individuelt udstyr, 

der skal betales ved indflytning. 

Forskellen på indskuddet har indflydelse på 
huslejen. Her betaler lejeren mere end med-
ejeren til vedligehold og afdrag på lån. Med-
ejeren udskifter og vedligeholder selv det 
indvendige i boligen ( Se afgrænsninger på 
hjemmesiden.) 

Medejerindskud og lejeindskud udbetales 
ved fraflytning efter gældende regler. 

Husleje 1-1-2021 

77 m2 Medejer  6.841 Kr.  Lejer  8.023 Kr. 

90 m2 Medejer  8.002 Kr.  Lejer  9.382 Kr.   

99 m2  Medejer  8.761 Kr.  Lejer  10.275 Kr.                                     

Uden varme, el, vand, telefon og internet. 

 

 

Seniorbofællesskabet  

KLØVERMARKEN   

Måløv. 

Beliggenhed: 

Bofællesskabet ligger i Søn-

dergårdsarealet i Måløv. 

Afstanden til Måløv S-tog er 

5 min. gang. Der kører lo-

kalbus i Søndergårdsområ-

det. 

I Måløv er der mulighed for 
dagligvare indkøb, såsom 
Netto, Meny samt Café, 
apotek og bibliotek. 

Hjemmeside :  

Kløvermark.dk 



FÆLLESAKTIVITETER 

For at give et billede af aktiviteter 
der foregår i bofælleskabet, listes en 
hel del af dem her: 

Flere spisegrupper, Bargruppe, 
Kulturgruppe, Musik/ spillegruppe, 
Fælleshusgruppe, Havegruppe, 
Skurgruppe, Vicevært & 
teknikgruppe, Græsslåningsgruppe,                     
Onsdag morgenmadsgruppe, 
Vedligeholdelsesgruppe, 
Hjertestarter, Temagruppe, 
Flaggruppe,  Nørklerigruppe, 
Læsegruppe, Tegne/malegruppe, 
Film, Operagruppe m.fl.  

 

 

ORGANISATION 

Vores organisation består af en 
bestyrelse. Den er fælles for 
boligafdelingen og bofællesskabet.  
Bofællesskabet har ca. 10 møder om 
året, hvor vores beslutninger og 
diskussioner foregår. 

Kløvermarkens bestyrelse er underlagt 
Boligselskabet 3B. 

Det forventes, at man til løbende 
opgaver tilmelder sig 1 til 2 
arbejdsopgaver for 1 år ad gangen . Til 
specielle opgaver nedsættes ad hoc 
grupper. 

Grupper såvel som enkeltpersoner, 
kan fremsætte forslag til fællesmødet.  

 

VENTELISTE 

Vil du/I skrives på venteliste til 
Kløvermarkens bofællesskab, skal 
du/I først og fremmest gøre jer 
klart, om du/I har lyst til at deltage 
i fællesskabet.  

Syntes du/I det lyder tiltalende, 
kan du/I kontakte Ballerup 
kommunes venteliste for 
bofællesskaber herunder  
Kløvermarken Tlf. 44772000   
Øverst på ventelisten er 
kommunens beboere. Herefter 
kommer listen for beboere uden 
for kommunen.  

Betingelserne for indflytning er, at 
man er over 50 år, og ikke har 
hjemmeboende børn. Man kan 
skrives op på ventelisten uden 
disse betingelser er opfyldt.                                    

KONTAKTER               
TOVE STEINER-JESSEN                 
TLF. 25216050                    

BIRTE SMIDT                             
TLF. 40338572  

                                   03-05-2021 OLE M 


