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Nyhedsbrev nr. 15 
 

Kære alle på vor interesseliste. 
 

Ingen ledige huse 
Til orientering har vi ikke ledige huse, men vi skriver alligevel til jer for at holde kontakten ved lige. 
Vi har det fint alle sammen, selvom vi – som alle andre - savner vores mange kontakter, aktiviteter og 
fællesskaber i disse corona-tider.  
Når vejret har tilladt det, har vi haft møder og aktiviteter udendørs - naturligvis med behørig afstand. 
Der bliver naturligvis sprittet og aftørret konstant, når Fælleshuset har været i brug – og endnu er ingen 
blevet smittet. 
 
Lidt fra dagligdagen: 
Både beboere og gæster roser vores flotte haveanlæg. Der er indkøbt nye havemøbler til vores 
terrasser; de blev indviet på en dejlig sommeraften, hvor vi kunne lave en impulsiv grillaften efter 
mange måneder uden fællesspisning, som vi plejer. Det var en meget vellykket og hyggelig aften. 
 
Nye komfurer (induktion) og gryder til køkkenet er anskaffet – og afprøvet med stor succes. 
Ny printer til Fælleshuset er anskaffet, så nu kan der printes direkte fra PC, Ipad og Iphone. 
Alle carporte bliver malet i år; vi har valgt at lade en professionel maler udføre det store arbejde og han 
er allerede godt i gang. 
 
Lidt fremtid: 
Grønne tiltag. En gruppe ser på mulighederne for solceller, så vi kan spare på vor elregning. 
Der hjemtages i øjeblikket tilbud fra 2 solcelleleverandører på etablering af et anlæg, der skal supplere 
den almindelige elforsyning. El-panelerne tænkes monteret på fælleshusets tagflader, der vender mod 
øst, vest og syd.  
Elforbruget i fælleshuset er rimeligt konstant, idet vand- og luftbehandlingsanlæg i fælleshusets 
svømmehal ofte er i drift hen over døgnet. 
 
Det er en generel holdning i foreningen, at vi gerne vil støtte grønne tiltag  
 
Interesselisten 
Vi har lige pt. 26 stående på vor interesseliste. Der er mange, som finder os, på vor hjemmeside og 
kontakter os. Vi tager en snak med alle, som er interesseret i vor bofællesskab. Vi gør dog ved de 
indledende samtaler i telefonen opmærksom på, at vi stræber på, at holde vor gennemsnitsalder nede. 
Mange, der henvender sig, er over 70 og endda flere langt over 70. Vi vil helst have yngre ind, som vil 
noget bevidst med deres 3. alder, og som kan bidrage på den ene eller på den anden måde til trivslen 
og fællesskabet.  
Da vi startede for ca. 20 år siden var gennemsnitsalderen ca. 60. Mange fra starten er her endnu, så 
derfor er gennemsnitsalderen kommet noget op. Skal man med i et bofællesskab som vores – eller 
tilsvarende fællesskaber – skal man nok beslutte sig til denne boligform, mens man endnu er i arbejde 
og børnene måske lige er flyttet hjemmefra. 
 
 
På bestyrelsens vegne  
Naja Porsild 

http://www.tjornen.dk/
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