
Danske Funktionærers Boligselskab 

KLOSTERGÅRDEN II 
Klostergården 70-112, 3550 Slangerup 

  

 

Bebyggelsen 

Klostergården II i Slangerup er en afdeling under Danske Funktionærers Boligselskab. Afdelingen 

består af 21 boliger, der er opført som rækkehuse, samt et tilhørende fælleshus. Boligerne er mærket 

som familieboliger, der udlejes som familieboligbofællesskab. Bebyggelsen er beliggende centralt i 

Slangerup med få minutters gang til busterminal, dagligvarebutikker, bibliotek og lægehus. 

  

Boligerne 

De 21 boliger i afdelingen er indrettet i 5 blokke, hvoraf 3 blokke indeholder 5 boliger, 1 blok 

indeholder 4 boliger og 1 blok indeholder 2 boliger. De 21 boliger udgøres af 17 boliger på 89-92 m2 

med 3 rum samt 4 boliger på 74-76 m2 med 2 rum. I alle boliger er der åbent køkken i forbindelse 

med stuen. Til hver bolig er der et udhus, en terrasse og et lille haveareal. Opvarmning af boligerne 

og varmt vand leveres fra et varmeanlæg, der drives i fællesskab med en naboafdeling.  

  

Fælleshuset 

Det tilhørende fælleshus er på ca. 67 m2, og det er opført som et fritliggende hus i tilslutning til de 5 

blokke med boliger i bebyggelsens. Fælleshuset indeholder et stort lokale på 41 m2, hvor der kan 

foretages opdækning til 40 personer, et mindre køkken, badeværelse samt et gæsteværelse på 10 m2. 

Det store lokale i fælleshuset er møbleret med 4 borde og 40 stole, medens gæsteværelset er møbleret 

med dobbelt sovesofa og lænestole. Fælleshuset er udstyret med almindeligt køkkenudstyr samt 

service til 40 personer. 

  

Afdelingsledelse 

Afdelingen ledes af en afdelingsbestyrelse på 3 personer, der vælges på afdelingsmødet. Formanden 

vælges særskilt på afdelingsmødet for 2 år ad gangen. Valg af de øvrige bestyrelsesmedlemmer sker 

ligeledes for 2 år ad gangen. På afdelingsmødet vælges desuden for 1 år ad gangen et medlem af 

repræsentantskabet i Danske Funktionærers Boligselskab. 

   

Visitationsregler 

Udlejning af boligerne i Klostergården II sker i henhold til aftale mellem Frederikssund Kommune 

og Danske Funktionærers Boligselskab. Tildeling af ledige boliger i afdelingen foretages ud fra en 

særlig venteliste for afdelingen, og tildelingen sker efter særlige sociale kriterier og efter en konkret 

vurdering i hvert enkelt tilfælde.  

  

Optagelse på den særlige venteliste kan først ske, når det ældste medlem af husstanden er fyldt 50 år, 

og ledige boliger udlejes til personer/husstande, hvor mindst et medlem ved indflytning er fyldt 50 

år. Boligorganisationens beslutning om boligtildeling sker i hvert enkelt tilfælde på baggrund af en 

indstilling fra afdelingsbestyrelsen. 

  

Historie 

Det nuværende Klostergården II blev oprindeligt etableret på initiativ af Foreningen 

Seniorbofællesskabet Slangerup-Bo som en form for seniorbofællesskab. Med baggrund i et 

studiekredsarbejde, der fandt sted igennem året 1997, vedrørende oprettelse af et seniorbofællesskab 

i Slangerup, blev Foreningen Seniorbofællesskabet Slangerup-Bo etableret i 1998. Initiativtagerne til 

oprettelse af foreningen var en kreds af personer over 50 år, som var interesseret i at få etableret et 

seniorbofællesskab i Slangerup.  

  



Foreningen tog kontakt til Slangerup Kommune med henblik på at sikre, at der ikke i lokalplanen for 

den centralt beliggende Savværksgrund var bestemmelser, der kunne hindre etablering af et 

seniorbofællesskab. Endvidere tog foreningen kontakt til Danske Funktionærers Boligselskab, der i 

mellemtiden havde erhvervet Savværksgrunden, med henblik på etablering af et seniorbofællesskab 

i form af et antal boliger med tilhørende fælleshus. I et efterfølgende samarbejde mellem Foreningen 

Seniorbofællesskabet Slangerup-Bo og Danske Funktionærers Boligselskab blev der udarbejdet en 

plan for en bebyggelse i form af etablering af 21 boliger (Klostergården 70-110) som rækkehuse med 

et tilhørende fælleshus (Klostergården 112).  

  

Bebyggelsen, der blev opført som ældreboliger, stod færdig den 1. september 2004, hvorefter 21 

husstande blev anvist bolig i bebyggelsen efter indstilling fra Foreningen Seniorbofællesskabet 

Slangerup-Bo til Slangerup Kommune med baggrund i aftale med den daværende Slangerup 

Kommune. Denne ordning fungerede indtil 2011, hvor boligerne efter aftale mellem Danske 

Funktionærers Boligselskab og Frederikssund Kommune blev ommærket til familieboliger, der 

udlejes som familieboligbofællesskab, og hvor tildeling af ledige boliger i hvert enkelt tilfælde sker 

på baggrund af en indstilling fra afdelingsbestyrelsen. 

  

Beboerforening 

Det nuværende Klostergården II blev oprindeligt etableret på initiativ af Foreningen 

Seniorbofællesskabet Slangerup-Bo. Med ændring af visitationsreglerne i 2011 har foreningen ikke 

længere visitationsopgaver, hvorfor foreningen udelukkende fungerer som beboerforening i 

afdelingen. Foreningen Seniorbofællesskabet Slangerup-Bo danner således rammerne for udvikling 

af personlige netværk og for socialt samvær beboere imellem samt for udøvelse af fælles interesser 

og afholdelse af aktiviteter for beboere i familieboligbofællesskabet.  

  

Foreningen Seniorbofællesskabet Slangerup-Bo, der har bekostet fælleshuset møbleret og udstyret 

med køkkenservice, arrangerer forskellige aktiviteter og sammenkomster i fælleshuset. Som 

eksempler på sådanne aktiviteter kan nævnes et månedligt spisemøde, et par månedlige eftermiddage 

med fælles kaffebord, hvor der engang imellem er fællessang eller foredrag. Der til kommer 

traditionelle arrangementer som eksempelvis julemiddag med andesteg, et julemøde med gløgg og en 

midsommersammenkomst med grillmad.  

  

Der er ikke tale om obligatorisk deltagelse i nogen af disse arrangementer, man deltager kun af 

interesse og af lyst, men det har vist sig, at nær alle 21 husstande i bebyggelsen i stort omfang deltager 

i foreningens arrangementer, hvilket har udviklet et godt sammenhold og et trygt beboermiljø.  

  

Information 

Generelle spørgsmål vedrørende afdelingen Klostergården II kan fås ved henvendelse til formanden 

for afdelingsbestyrelsen: Jens Koch, Klostergården 80, 3550 Slangerup. Telefon: 40 68 59 54; E-

mail: jenskoch@abfkh.dk  

  

Specifikke spørgsmål vedrørende afdelingen Klostergården II, herunder oplysning vedrørende 

optagelse på venteliste, tildeling af bolig, husleje m.v., skal rettes til Administrationsselskabet Domea 

(Region Øst), Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup. Telefon: 76 64 64 64; E-mail: 

Kundeservice@domea.dk. 

  

Oplysning vedrørende beboerforeningen Foreningen Seniorbofællesskabet Slangerup-Bo, herunder 

spørgsmål om beboerforeningens formål og virksomhed, kan fås ved henvendelse til foreningens 

formand: Kirsten Cederholm, Klostergården 102, 3550 Slangerup. Telefon: 52 44 81 13; E-mail: 

slangerupbo@hotmail.com 

 


