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Hvilken grad af fællesskaber ønsker du?

Boligerne må gerne være mindst 90 m/2.Hvis kommunen en dag finder på at nedlægge bygningerne på 

Møllevænget i Nexø ( engang de gamles hjem) ville det være et godt sted at placere et fællessted. Vi 

ældre ønsker ikke at bo længst væk fra bymidten.

Fællesspisning ville være OK men ikke hver dag. Jeg sat ikke flueben fordi der står ikke om det skulle 

være hverdag eller sommetider. Det med at bo i samme hus med andre ville nok være for meget af det 

gode, specielt hvis man ikke kender hinanden på forhånd. Legeplads ville være fint, men ikke stregt 

nødvendig.

Andre ønsker/drømme: Et mindre areal til privat have/ privat ude liv.  Forpligtigende fællesspisning 1-2 

gange ugentligt, men ok med daglige fællesmåltider til dem der ønsker det. Ligeledes helt i orden med et 

større og skiftende udbud af organiserede(eksternt som internt) aktiviteter. Men deltagelse heri må ikke 

være funderet på økonomisk formåen. En klar profil hvad angår bæredygtighed på matriklen/ i hverdagen - 

samt økologi i køkkenhave, egen have og fællesarealer. Egne dyr/ dyrehold.

Gårdmand/vicevært, der passer ejendommen udvendigt og de grønne områder samt fejer for sne og lign.

Økologisk frilandshave. Bæredygtigt byggeri. Kultur og vandregrupper

Uforpligtende fællesskabSammen/ og alligevel hver sitEvt. følges til arrangementerHolde øje med 

hinandenEvt. fællesarrangement i fælleslokaleMåske en spis sammen dagSpilledag ( kort o.lign.)

Ex et sundhedshus åbent 1 ugedag: læge, fodterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske. 

Gerne blandet boligområde, dvs mange aldersgrupper.

Belligenhed så man kan gå til eks butik, bibliotek mm, men også noget natur/park/grønt tæt på!Jeg har sat 

få krydser, hvilket ikke vil sige jeg vil fravælge de øvrige muligheder, hvis de er der.Gerne delebil, men 

ikke delecykel...synd det er slået sammen.

Ønsker at have mulighed for at være sammen med andre, tæt på uden at man har fællesskabet hele 

tiden, men også at man har hjælpen tæt på, når noget måske bliver svært eller ved pludseligt 

ildebefindende.

Ønskes bofællesskab med alle aldersgrupper. 

Fester,gerne med dans.

Vil gerne have vaskemaskinemulighed i boligen

Cykelværksted m.m.


