INVITATION TIL DIALOGMØDE 3
OM LIVSSTILSBOLIGER 50+ I KILDEBJERG RY
DEN 5. SEPTEMBER KL. 17-19

Kom og hør hvordan vi forestiller os 30 nye kompakte boliger med fokus på
fællesskab skal se ud i Kildebjerg Ry!
PensionDanmark og Realdania udvikler 30 nye boliger i det naturskønne Kildebjerg Ry. Boligerne er
Livsstilsboliger 50+. Denne type boliger er målrettet beboere over 50 år uden hjemmeboende børn,
der ønsker en større grad af fællesskab. Det betyder, at selve boligen er mere kompakt, og at der er
en større andel af fælles faciliteter.
Dialogmødet er det sidste af en række borgerrettede initiativer omkring udviklingen af bebyggelsen. På dette dialogmøde vil vi gerne præsentere
og høre jeres reaktioner på vores bud på, hvordan
boligerne, udearealerne og de fælles faciliteter kan
se ud.
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 udviklingen.

Tid og sted: 5. september 2018 kl. 17-19 i Ry Hallerne, Thorsvej 32, 8680 Ry. Der serveres kaffe og
kage undervejs.
Tilmelding: Du tilmelder dig dialogmødet ved at
klikke her
Tilmeldingsfrist tirsdag den 28. august.
Dialogmødet er et af flere borgerrettede initiativer
omkring udviklingen af bebyggelsen:
7.MAJ:
1. DIALOGMØDE
MAJ

JUNI

20.JUNI: WORKSHOP
20.JUNI: 2. DIALOGMØDE
JULI

AUGUST

5. SEPTEMBER:
3. DIALOGMØDE
SEPTEMBER

UDVIKLING AF KILDEBJERG RY LIVSSTILSBOLIGER 50+

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.

Program:
17.00 ::: Velkomst og introduktion til dagen ved Mikkel Thomassen, Smith Innovation
17.10 ::: Livsstilsboliger 50+ ved Mikkel Melamies, PensionDanmark
17.20 ::: Arkitektur og disponering af livstilsboliger 50+ med tilhørende fællesarealer
::::::::::::: ved Anna-Mette Staberg Larsen, C.F. Møller Architects
17.50 	�� Feed-back og spørgsmål fra salen.
Dialog og debat styret af Mikkel Thomassen, Smith Innovation
18.45 	�� Opsamling og den videre proces
ved Mikkel Melamies og Mia Manghezi, PensionDanmark samt Per Schulze, Realdania.
19.00 ::: Tak for i dag!
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.

