
Fællesparkering
Ladestandere

Fælleshus

Stendigevej 21, 8250 Egå.                  Boligtyper:                 
Emne: SeniorBo, beliggenhedsplan.  Dobbelthuse/rækkehuse.
Areal ca. 45.000 m2.                            Fælleshus.
Ikke målfast.                                                   
Dato: 20.05.21



Transportadfærd: SeniorBo.

Da senior som oftest har forladt arbejdsmarked ændre transportadfærden sig fra, at være morgen 

og aften til at være jævnt fordelt over dagen.

Beboerne i bofællesskaber vil i høj grad hjælpe hinanden med transport ved at give lift i egen bil. 

Naboer med bil giver således i høj grad hjælp til naboer uden bil. 

Hvor seniorbofællesskabet kan lede til mindre udgifter, er transport. Hermed forstået at senior i 

seniorbofællesskabet får et lift af naboen til forskellige formål og dermed i mindre grad benytter sig 

af kørselsordninger. 

For at nedbringe den øgede trafik er det muligt, at implementer delebilordning i projektet og som 

kan udbredes til hele lokalområdet hvilket vil ændre den trafikale infrastruktur således, at 

eksisterende vejanlæg / stier ikke kræver udvidelser.

 Implementering af bæredygtige byggematerialer i Arkitekturen.

 Tagbelægning udføres med solceller kombineret med batteri hvor energien kan opbevares så 

man meget sjældent løbe tør for den “gratis grønne” energi, som forsyner huset med el til 

varmepumpen, der leverer varme og varmt vand til huset. 

 Facaden er af linolie- og varmebehandlet træ. 

 Hydraloop-anlæg som opsamler vandet fra bad. Efter en rensning bliver vandet genbrugt i 
vaskemaskine og toilettet. 

I Gl. Egå arbejdes der pt. på et SeniorBo projekt hvor muligheden for en rokade fra større bolig til 
nyt og mindre boligfællesskab og hvor vedligeholdelse er minimal og muligheden for, at være med 
til at præge fællesskabet.

SeniorBo skal ikke bare være et sted med seniorboliger og fælleshus. Det skal være et lokalsamfund 
i lokalsamfundet, der danner rammen om et aktivt seniorliv. Et sted hvor nærværet og 
bevidstheden om fællesskabet beriger den enkelte beboer og netop tilbyder noget særligt, som ikke 
findes i andre boformer.

Områdeaktiviteter: Lystbådehavn, Egå Engsø, Motionscenter ( Skæring Lokalcenter) og indkøb Egå 
Centret / Brobjerg Centret.

Boligtyper: Boligerne vil blive opført som række / dobbelthuse ca. 100 m2 og et fælleshus ca. 300 
m2 som ejer / lejeboliger og  hvor lokalplanen vil danne grundlaget for antallet af boliger. 
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https://jakobsenhuse.dk/hydraloop/


Eks. på facade og gavl.
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Eks. på fællesareal og facade.
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Terrænkote 13,5 m
Terrænkote 4 m

SeniorBo max. bygningshøjde 8,5 m

Synshøjde 5,68 m

Afstand 454 m

Egå kirke

Synslinje. 

Stendigevej 21, 8250 Egå.      
Emne: SeniorBo.                      
Mål 1:3152.                                                   
Dato: 20.06.21
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Indsigt til Egå kirke, set fra  Egå enge et
arealbælte mod øst ( se beliggenhedsplan ).
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