
Kom og vær med til at sætte dit fingeraftryk på de bærende værdier for  
30 nye kompakte boliger med fokus på fællesskab! 

PensionDanmark og Realdania udvikler 30 nye 
boliger i det naturskønne Kildebjerg Ry. Boligerne 
er Livsstilsboliger 50+. Det vil sige boliger målrettet 
beboere over 50 år uden hjemmeboende børn, der 
ønsker en større grad af fællesskab end i en tradi-
tionel bolig. Det betyder, at selve boligen er mere 
kompakt, og der er en større andel af fælles facili-
teter.

På dialogmødet ser vi blandet andet på: 

• de bærende værdier for livsstilsboliger

• arkitektoniske muligheder

• prioritering af funktioner og arealer

• hvordan giver man plads til fællesskab og  
privatliv?

Dialogmødet er for alle interesserede. Både dig, der 
kan se dig selv bo i en Livsstilsbolig 50+ nu eller om 
nogle år og dig, der bare er interesseret i udviklin-
gen. 

Tid og sted: 20. juni 2018 kl. 16-18 i Ry Hallerne, 
Thorsvej 32, 8680 Ry. Der serveres kaffe og kage 
undervejs.     
 
Tilmelding: Du tilmelder dig dialogmødet ved at gå 
ind på følgende link: https://goo.gl/UfZunu  
Tilmeldingsfrist fredag den 15. juni.   

Dialogmødet er et af flere borgerrettede initiativer 
omkring udviklingen af bebyggelsen:

Vi glæder os til at se dig!

NB: Hvis du vil skrives på interesselisten, så send en mail 

til interesseliste@deas.dk med dit navn, telefonnummer og 

emailadresse.

FAKTABOKS:

• Boligerne opføres på en grund på 9.200 m² i Kildebjerg Ry lige øst for Ry. 

• Boligerne bliver i ét plan med størrelser fra ca. 45 til 120 m2. 

• I første omgang opføres der cirka 30 boliger. I alt er der plads til 90 boliger på grunden.  
De første boliger forventes indflytningsklar i 2020.

• Boligerne bliver DGNB bæredygtighedscertificeret.

• PensionDanmark er bygherre. 

• Realdania støtter projektet med fokus på hvordan boliger kan være med til at skabe fællesskaber og forhindre ensomhed. 

• C.F. Møller er udpeget som arkitekt mens Smith Innovation har ansvaret for borgerdialog. 

Program: 

16.00  :: Velkomst  og introduktion til dagen ved Mia Manghezi, PensionDanmark og  
 Mikkel Thomassen, Smith Innovaiton

16.15  :: Lokale fortællinger i Ry om fællesskab.  
::::::::::::::: Oplæg ved antropolog Freja Bach Kristensen, Smith Innovation 

16.30  :: Hvad er de fælles værdier for Livsstilsboliger 50+ i Kildebjerg Ry?  
::::::::::::::: Dialog og debat styret af Mikkel Thomassen, Smith Innovation

17.05  :: Programmering med fokus på stedet, landskabet og byen. Hvordan udnytter vi samspils- 
mulighederne? Oplæg ved Anna -Mette Staberg Larsen, C.F. Møller Architects. 

17.20  :: Prioritering med fokus på fællesskab, dobbeltfunktioner og fleksible løsninger indenfor  
økonomien. Dialog og debat styret af Anna -Mette Staberg Larsen, C.F. Møller Architects.

17.50  :: Opsamling og den videre proces ved Mikkel Thomassen, Smith Innovation

18.00  :: Tak for nu! 

INVITATION TIL DIALOGMØDE 2 
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