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Introduktion
Hvordan ser seniorlivet ud i dag?
Vi går en fremtid i møde, hvor der vil blive flere ældre i vores samfund. En fjerdedel 
af danskerne vil være over 65 år i 2042 – det svarer til ca. 1,5 millioner mennesker  
(Tænketanken – Den nye 3. Alder, 2018). Denne tendens ser vi allerede markere sig i dag – vi 
lever sundere, og vi lever længere. Livet former sig derfor i et endnu mere varieret forløb. 

Når børnene er flyttet hjemmefra, er der stadig tid, penge og muligheder for at realisere 
nye drømme og leve en ’anden ungdom, bedre kendt som ’de frie seniorer’ eller ’den 
tredje alder’. Det er den livsfase, hvor mange er på vej væk fra arbejdsmarkedet og ind i 
pensionstilværelsen, men stadig er rørige og langt fra plejekrævende. I mange tilfælde er den 
reelle alderdom, ’den fjerde alder’, hvor vi er svækket og afhængig af andre – noget vi typisk 
først gennemlever, når vi er i godt på vej mod firserne. En grænse, der har rykket sig markant 
de sidste 50 år.

Den forlængede levetid udfordrer os dog også som mennesker og samfund. 104.000 ældre 
føler sig ufrivilligt ensomme (Realdania). Ensomheden rammer ligeligt mænd og kvinder, 
ligeligt by og land, men i særlig grad de økonomisk svagt stillede. Langvarig ensomhed er en 
sundhedsmæssig belastning, da det øger risikoen for forhøjet blodtryk, søvnforstyrrelser og 
depression (Realdania). Denne problemstilling kan vi dog bl.a. tage hånd om ved at skabe nye 
boligformer.

Som det står beskrevet i anbefalingerne fra ’Tænketanken – Den nye 3. alder’, så er der 
behov for et paradigmeskifte omkring, hvordan vi bor og lever i alle livsfaser:

”Den eksisterende boligmasse lever ikke op 
til de krav, aldring og urbanisering skaber, 
hvilket fører til et mismatch. Især vil behovet 
for boligtyper og -løsninger tilpasset den 
tredje alder og singlehusstande stige. Det 
stiller krav til, at der i tilstrækkeligt omfang 
skabes attraktive boligalternativer og 
fællesskaber, som kan understøtte behovene 
fra fremtidens borgere i den tredje alder.”  

Tænketanken – Den nye 3. alder

En undersøgelse fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd viser, at en stor andel 
af de ældre, som flytter i seniorbofællesskab, oplever, at livskvaliteten øges. Hele 69 % er 
”helt enige” i udsagnet ”jeg mener, at det øger min livskvalitet i alderdommen, at jeg er flyttet 
i seniorbolig”, mens 22 % er delvist enig (SFI - ”Sammenhængen mellem boligformer og 
livskvalitet for ældre”, 2016). Derfor er det naturligt for PFA at nytænke seniorbofællesskaber, 
som et konstruktivt bud på at løse udfordringerne med stigende antal ensomme ældre og 
understøtte en virkelighed, hvor flere ældre søger nye boformer, hvor de kan realisere sig selv.
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Programmet tager udgangspunkt i fire grundværdier: Tryghed, Delevenligt fællesskab, 
Personlig udvikling og Råd til mere. I programmet kan man få overblik over og indsigt 
i, hvordan værdierne er afsæt for det byggede miljø, hvordan seniorbofællesskabet 
organisatorisk skal opbygges, og hvordan værdierne skaber rammerne for de mennesker, som 
skal bo der. 

Der er konkrete beskrivelser og vejledninger til os internt i PFA-organisationen og 
samarbejdspartnere som kommuner, arkitekter, beboerråd etc., således at alle kan få et 
detaljeret indblik i, hvad vi i PFA vil med vores seniorbofællesskaber. Programmet er en 
rettesnor og et udgangspunkt for processen med at etablere et seniorbofællesskab, men 
vigtigt er det dog at understrege, at projektet altid skal tilpasses lokale forhold.

Programmet skal illustrere, hvordan vi i PFA kan komme endnu tættere på vores kunder – 
både bogstaveligt og mentalt. PFA kan markedsføre sig via den fysiske tilstedeværelse, som 
bygningerne naturligt har, og kan blive et lokalt islæt i bybilledet på en måde, som ikke kan 
opnås med traditionel markedsføring. Med seniorbofællesskaberne vil PFA i endnu højere grad 
end ved andre byggerier helt bogstaveligt kunne underbygge det gode seniorliv og dermed 
PFA’s hovedformål. 

Seniorbofællesskaber som indsatsområde for PFA
I Danmark findes der ca. 250-300 seniorbofællesskaber, svarende til ca. 7.000 boligenheder. 
Aktuelt står ca. 8.400 personer på venteliste til de eksisterende seniorbofællesskaber, og 61% 
af seniorbofællesskaberne har i de seneste to år oplevet en fremgang på deres venteliste 
(Realdania). Derfor er der et marked for PFA og en investeringsmulighed, der vil pege langt ud 
i fremtiden.

PFA ønsker at tage en del af dette marked, men samtidigt udvide markedet ved at gøre det 
endnu mere attraktivt at vælge seniorbofællesskabet som boligform. Vi skal nemlig også 
appellere til dem, der umiddelbart ikke har set det som en oplagt mulighed eller skal have det 
sidste stærke argument for at flytte i bofællesskab. Det gør vi ved at udvikle bofællesskaber, 
der viser, at man kan få en lang række fordele ud af at leve i et struktureret fællesskab. Du 
kan spare tid i hverdagen, bl.a. fordi du kan dele arbejdsbyrden med andre; du sparer penge i 
husholdningen og leje; du får en række arkitektoniske og kvalitetsmæssige fordele i din bolig, 
som du ikke ville kunne få normalt; og du kan få et stærkt socialt sikkerhedsnet i din hverdag. 
PFA bygger ikke til kollektivet, men til det funktionelle bofællesskab, hvor vi har vores privatliv, 
men også hjælper hinanden, når det giver mening.

PFA arbejder for at skabe stabilitet, tryghed og øget livsværdi, og som Danmarks største 
kommercielle pensionsselskab følger vi med, når samfundet udvikler sig. Det gælder også 
med seniorbofællesskaberne, hvor vores målsætning og kernemålgruppe mødes i det byggede 
miljø på fornemste vis. Vi siger, at vi ikke er tilfredse, før vores kunder kan leve livet – hele 
livet. Nu bygger vi også et stærkt bud på boligformen til det.

Hvad skal programmet bruges til?
Det organisatoriske koncept, værdi- og byggeprogram er en konkret vejledning i at 
udvikle og etablere et moderne seniorbofællesskab. Programmet er målrettet PFA 
og vores samarbejdspartnere, og skal skabe en rød tråd gennem alle fremtidige PFA 
Seniorboligfællesskaber. 
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Værditilbud
PFA’s seniorbofællesskaber er et gennemført og helhedsorienteret botilbud, der skaber værdi 
for dets beboere gennem seks fokusområder:

Program for 
seniorbofællesskab

Målgruppe

Nærmiljø

Drift

BebyggelseOrganisering

Profil
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»Bofælleskab 
er for mig et 
fællesskab med 
privatliv.«
Deltager i fokusgruppeinterview, kvinde, 67 år  
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Grundfortælling
I et PFA Seniorbofællesskab har du din helt egen private bolig samtidig med, at du har 
mulighed for hyggelige og inspirerende fællesskaber lige uden for døren. 

Her er fællesskabet noget, du kan vælge til, når du har lyst, og fra, når du har behov for at 
være dig selv. I PFA Seniorbofællesskaber er der særdeles gode rammer for, at fællesskaber 
kan opstå naturligt og spontant. Det kan være alt fra, at vi altid hilser på hinanden; at naboen 
vander blomsterne mens du er ude at rejse; at vi deler avisen; tager på fælles biograftur eller 
fejrer sankthans sammen. Her er godt fællesskab, godt naboskab. 

I et PFA Seniorbofællesskab får du mere for mindre: Du får lidt færre kvadratmeter, du skal 
bekymre dig om at holde. Din bolig er funktionelt indrettet, så du får mest muligt ud af 
kvadratmeterne, og du får tilmed en række lækre fælles faciliteter. På den måde giver en bolig 
i et PFA Seniorbofællesskab dig adgang til endnu flere kvadratmeter og mulighed for at dyrke 
dine interesser – sammen med andre. 

At flytte i et PFA Seniorbofællesskab er et aktivt valg om at skabe plads til udvikling i det liv, 
du har foran dig. Det giver dig frihed til at bruge tid på dine interesser, og du får mulighed for 
at opbygge nye stærke relationer. Her møder du andre folk med interesse i fællesskaber, og 
som kan inspirere dig og udfordre dig. Det holder både krop og hjerne i gang, og giver dig et 
godt udgangspunkt for et sundt liv og en sund alderdom. 

Med PFA Seniorbofællesskaber får du en robust base for dit hjem. Et hjem kendetegnet ved 
nærhed, livskvalitet og nye muligheder. PFA Seniorbofællesskaber er et sted, hvor du kan føle 
dig tryg – også når du bliver ældre – og holde dig i gang – hele livet.

KOLLEKTIV BOLIGFORENING

PFA SENIORBOFÆLLESSKAB

Forpligtende 
fællesskab

Uforpligtende 
fællesskab



Værdier  
PFA Seniorbofællesskaber bygger på fire grundlæggende værdier, der skaber fundamentet 
for det gode fællesskab, og som giver PFA’s Seniorbofællesskaber deres særkende og høje 
kvalitet. De fire værdier er hovedingredienserne i det værditilbud, som udmærker PFA’s 
Seniorbofællesskaber i forhold til øvrige seniorbofællesskaber på markedet. Det sker bedst, 
når værdierne bliver levet helt ud og er synlige i såvel bebyggelsen som organisering og drift.

Tryghed

Delevenligt fællesskab

Personlig udvikling

Råd til mere
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Værdier 

Tryghed
Bofællesskabet tilbyder et trygt miljø, hvor godt naboskab og nære relationer sikrer 
daglig, opbyggelig menneskelig kontakt. Stedet skaber en sikker base for dit hjem – også 
de næste mange år. 

Det kommer til udtryk ved, at seniorbofællesskabet er:

1. Seniorvenligt og indrettet efter PFA’s seniorboligstandard, så du kan bo her uden 
problemer, også i din alderdom.

2. Et nærværende fællesskab, hvor vi ser efter hinanden, og hvor der er mulighed for 
daglig menneskelig kontakt. 

3. En robust base for dit hjem i forskellige livsfaser, så du kan bo her, hvis du bliver 
alene, hvis din kæreste flytter ind, eller hvis dine børn eller børnebørn kommer på 
weekendbesøg.

4. Overskueligt at vedligeholde, fordi der er en masse fælles arealer, du ikke skal tage 
dig af at holde.

5. Hjemligt, fordi det er dit hjem, hvor du kan føle dig hjemme, så snart du træder ind på 
matriklen. Her er der plads til privatliv, du kan slappe af, være dig selv og sætte dit eget 
præg på indretningen.

Tryghed afspejles konkret i botilbuddet ved, at PFA Seniorbofællesskaber tilbyder:

•  Mulighed for intern venteliste: Så beboere, der bliver enlige, har forrang i 
forhold til at kunne nedskalere til en mindre bolig, og beboere, der ønsker at 
flytte sammen kan opgradere til en større, men stadig blive boende i samme 
bofællesskab.

•  Bebyggelsen er et klasseeksempel på at leve op til PFA Seniorboligstandard. Det 
betyder, at du kan blive boende længere i eget hjem. Her er god mulighed for 
at komme omkring, også når mobiliteten svækkes, og man kan sikkert og uden 
besvær bevæge sig rundt på matriklen – både ude og inde.

•  Mulighed for tilkøb af ekstra servicefunktioner såsom rengøring og vedligehold 
gennem bofællesskabets vært.

•  Fysiske rammer, der giver mulighed for privatliv, men også skaber rammer for 
daglig menneskelig kontakt med andre beboere i seniorbofællesskabet.

•  Hjemlig og venlig bebyggelse, der appellerer til sanserne og ikke opleves som 
institutionsbyggeri.
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Værdier

Delevenligt fællesskab 
PFA Seniorbofællesskaber er delevenlige fællesskaber – det betyder, at vi skaber 
gode rammer, der gør det let at dele de ting, der giver mening. Det kan f.eks. være 
gæsteværelse, aviser, gode historier og nye oplevelser. Det delevenlige fællesskab giver 
dermed værdi både økonomisk og menneskeligt. Samtidig udnytter vi synergien i, at 
”mere til dig” også er mere til hinanden. Ved at dele kan vi nemlig få adgang til mere, end 
hvis vi skulle eje alting selv, og vi får noget at være fælles om.

Det kommer til udtryk ved, at seniorbofællesskabet rummer:

1. Lidt ekstra, fordi ved at dele får du adgang til faciliteter, som er lidt ud over det 
sædvanlige, og som du ellers ikke ville kunne få adgang til i en almindelig ejerbolig til 
samme pris.

2. Tilvalg af fællesskab, fordi PFA Seniorbofællesskaber er uforpligtende fællesskaber, 
hvor du kan tage del i fællesskabet, når du har tid og lyst.

3. Noget af være fælles om, fordi her er rum og rammer til at være sammen om en 
interesse, om daglige gøremål eller markering af en højtid.

4. Optimering af ressourcer fordi vi udnytter kvadratmeter, faciliteter og funktioner 
bedre ved at være fælles om noget, vi ikke bruger hele tiden som f.eks. gæsteværelse, 
værksted mm., og vi udnytter stordriftsfordele i at bo under samme tag

5. Godt naboskab, fordi hjælper hinanden og kommer hinanden ved, men med respekt 
for privatlivets fred.

Det delevenlige fællesskab afspejles konkret i botilbuddet ved, at PFA 
Seniorbofællesskaber tilbyder:

•  Fælles faciliteter, hvor du kan være sammen med andre, og får adgang til flere 
kvadratmeter at boltre dig på.

•  Funktionel indretning og arkitektur, så vi får mest muligt ud af kvadratmeterne 
– både dem vi deler, og dem vi har hver for sig.

•  Inspirerende og behagelige fællesarealer, der gør, at du har lyst til at opholde 
dig her alene eller sammen med andre.

•  En organisering med et beboerråd, der gør det let at tage del i fællesskabet, og 
som letter kommunikationen mellem beboerne.

•  En fælles beboerpulje, som der betales til via et fastsat kontingent til 
beboerforeningen, og som gør det let at tage initiativ til fællesskabsskabende 
tiltag.

•  Et on-boarding forløb, der giver dig en god velkomst og inklusion i (bo)
fællesskabet.
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Værdier

Personlig udvikling
Når du bor i et PFA Seniorbofællesskab slipper du for ansvaret og arbejdet med at 
vedligeholde en bolig og får frihed og overskud til andre ting end at holde hus og have 
– f.eks. til at tage ud og rejse, at nyde dit otium eller til at opbygge nye venskaber. Et liv 
i et PFA Bofællesskab giver afsæt til personlig udvikling, fordi det tilbyder inspirerende 
omgivelser, livsbekræftende hverdagsfællesskaber og nye oplevelser – alt sammen noget, 
der giver næring til både krop, sjæl og fremtidstro.

Det kommer til udtryk ved at seniorbofællesskabet er et sted med:

1. Nye relationer, hvor nye bekendtskaber bliver til nye venskaber.

2. Fælles oplevelser, som du kan dele med andre, og hvor der er mulighed for at være 
fælles om fremtiden.

3. Plads til at dyrke din interesse – alene eller sammen med andre.

4. Inspiration og udfordring, fordi her møder du nye perspektiver, der kan give et 
kærligt puf til rutinerne, udvikle dig og give læring hele livet.

5. Frihed til at være dig selv eller være sammen med andre, fordi at bo i et PFA 
Seniorbofællesskab frigiver tid til at fokusere på det, der virkelig interesserer dig.

Personlig udvikling afspejles konkret i botilbuddet ved, at PFA 
Seniorbofællesskaber tilbyder:

• En bynær placering tæt på kultur- og fritidstilbud.

•  Fællesfaciliteter såsom værksted, hobbyrum eller aktivitetsrum, hvor der er 
plads til at dyrke dine interesser.

•  Service såsom rengøring og overordnet vedligehold af fællesarealer, så du kan 
bruge din tid på noget andet.

•  Inspirerende arkitektoniske omgivelser, der øger incitamentet for et sundt liv og 
for at møde andre.

•  Ekstra tilbud såsom grupperabatter på kulturelle oplevelser og på PFA 55+ 
kurser.

•  Et first movers-forløb, der lægger kimen til et aktivt fællesskab.
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Værdier

Råd til mere 
Ligesom PFA Pension er PFA Seniorbofællesskaber garant for en sund økonomi. Her får 
du mere ud af dine penge, fordi vi udnytter den økonomiske gevinst, der er ved at dele – 
hvad enten det er delebilen, hobbyrummet eller avisen, vi læser. Samtidig er det boliger, 
der er til at betale – også på en folkepension. Derfor er PFA Seniorbofællesskaber en god 
investering i din fremtid og din alderdom.

Det kommer til udtryk ved at seniorbofællesskabet giver:

1. Mere for mindre, fordi du alt i alt får adgang til en større bolig med fælles faciliteter, 
men mindre du selv skal holde. Der er således tale om en optimering af kvadratmeterne 
og de funktioner, du får noget ud af, når børnene er flyttet hjemmefra, og der skal skabes 
plads og økonomi til andre aktiviteter i livet.

2. Rimelige udgifter, fordi PFA Seniorbofællesskaber er boliger, der er til at betale og 
kan give luft til at bruge penge på andre ting end bolig f.eks. rejser, en tur i biografen med 
dit barnebarn eller at dyrke din hobby.

3. Stabilitet, fordi du ikke har ansvaret for uforudsete udgifter i boligen, men kan regne 
med faste månedlige udgifter og har mulighed for at op- eller nedgradere i forhold til 
tilkøb eller boligstørrelse, hvis din livssituation ændrer sig.

4. Uafhængighed, fordi det at bo til leje i et PFA Seniorbofællesskab kan frigive 
friværdien i din ejerbolig, eller fordi du ikke er afhængig af at optage lån til nyt boligkøb. 
Tilmed kan du opsige boligen, når du har lyst, eller dit behov ændrer sig.

5. Deleøkonomiske fordele, fordi vi sparer penge på at dele med andre, samtidig med 
at det er en økonomisk bæredygtig udnyttelse af ressourcerne.

Råd til mere afspejles konkret i botilbuddet ved, at PFA Seniorbofællesskaber 
tilbyder:

• En husleje, der er til at betale – også med en folkepension.

•  En intern venteliste, der giver dig mulighed for at op- eller nedskalere 
boligstørrelse og huslejeudgift alt efter din livssituation og økonomi.

•  Beliggenhed tæt på offentlig transport, så du er uafhængig af at skulle betale til 
en bil.

•  Fast husleje og årlig fastsættelse af kontingent for beboerforeningen.

• Mulighed for at dele udgifter til f.eks. avis, rengøringshjælp og fællesspisning.

•  En vært, der sikrer, at udgifter til reparationer og vedligehold af fællesarealer 
bliver holdt nede.

• Adgang til fælles faciliteter er inkluderet i huslejen.
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Organisering

Drift

Kvalitet og særpræg 

Alle PFA Seniorbofællesskaber har samme 
høje standad, fordi de alle bygger på 
sammen kerneværdier og grundkoncept. 
Samtidig er det inkluderet i konceptet, 
at hvert enkelt PFA Senorbofællesskab 
har sit eget særpræg både i byggestil 
og atmosfære såvel som i det liv, 
der leves her. Konceptet for PFA 
Seniorbofællesskaber rummer således 
både en PFA standard, som er garant 
for samme høje kvalitet og overordnede 
profil,  og det rummer et stedsspecifikt 
særpræg, som gør bofællesskabet specielt 
og autentisk, og giver de lokale beboere 
mulighed for at sætte sit præg på det sted, 
der er deres hjem. Her er et eksempel på 
denne fordeling:

Målgruppe

Bebyggelse

Nærmiljø

- For alle 50+ år uden hjemmeboende  
   børn.

- Indretning og brug af fællesarealer til 
   f.eks. hobbyrum, motionsrum, værksted, 
   bibliotek og lignende.
- Investering i fællesfaciliteter f.eks. 
   havesæt.

PFA standard
- fælles for alle PFA Seniorbofællesskaber

Lokalt særpræg
- mulighed for, at organiseringen i det 
enkelte seniorbofællesskab kan sætte sit 
præg indenfor rammerne.

- Lever op til PFA Seniorboligstandard.
- Rummer private lejemål med adgang til 
   inspirerende fællesarealer.

- Bymæssig placering tæt ved offentlig 
   transport, indkøbsmuligheder, kultur- og 
   fritidstilbud.
- Forholder sig arkitektonisk til 
   omgivelserne

- Boligadministration, der varetager 
   driften.
- Vært, som hjælper med vedligehold og 
   kontakt til driftsorganisationen.
- Beboerforening med beboerrråd.

- Husleje, der er til at betale på en 
   folkepension.
- Fællespulje under beboerforeningen til 
   fællesaktiviteter.

- Samarbejdsaftaler med 
   nærtliggende faciliteter, f.eks. gildesal, 
   svømmehal, idrætshal.
- Grupperabatter på lokale fritids- og 
   kulturtilbud.

- Udvalg under Beboerrådet, f.eks. 
   aktivitetsudvalg, velkomstkomité.

- Arrangering af fælles arbejdsdag.
- Fælles aktiviteter og traditioner, f.eks. 
   fællesspisning.
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Navnet

1

2

3

En del af PFA’s markedsføring
Navnet for et seniorbofællesskab er en afgørende identitetsmarkør, og kan bruges til 
at sætte en særlig stemning omkring et bofællesskab. PFA kan bruge navnet som en 
aktiv del markedsføringen af grundformålet; at sikre medarbejdere og familier en tryg 
økonomisk fremtid. Optimalt set skal navnet være noget, som beboerne knytter sig til og 
aktivt bruger i deres egen fortælling om det sted, de bor, for derved i endnu højere grad 
at blive ambassadører for PFA. Derfor er det vigtigt at overveje, hvordan man vil navngive 
seniorbofællesskabet. Der er flere veje at gå:

Det helt nye navn 
Man kan med fordel overveje at skabe et helt nyt navn for denne type bofællesskab som 
undlader ordet ”senior”, da seniorbegrebet ikke vinder genklang ved særligt den yngre del af 
målgruppen, som PFA ønsker skal være en del af beboersammensætningen. Selv ved den lidt 
ældre del (65+), er ’senior’ i kombination med ’bofællesskabet’ forbundet med en form for 
afvikling af ens aktive liv, og forbindes ikke med et reelt boligalternativ til et rørigt og aktivt 
menneske med eget hjem. Det nye navn skal signalere en moderne, fleksibel boform, der 
passer til de forskellige livsfaser, der kommer, når man er 50+. Andre steder har man brugt 
navne som ’bofællesskab for modne voksne’ eller ’bofællesskab for anden halvdel af livet’. 
Det anbefales i den sammenhæng at igangsætte en proces, der kan udvikle det unikke navn, 
der kan være et kendetegn for PFA’s særlige koncept for seniorbofællesskaber.

PFA som en del af navnet
PFA kan lade PFA-navnet indgå i navnet, så det er helt tydeligt, at PFA er afsenderen, og 
det vil være med til at understrege, at netop denne type boligkoncept er målrettet PFA’s 
kernemålgruppe. PFA vil i helt håndgribelig grad kunne vise, hvad pensionisttilværelsen kan 
være, når det er bundet op på PFA’s troværdighed og værdier.

Seniorbofællesskab
Man holder fast i Seniorbofællesskabet som hovednavn for at etablere et genkendeligt signal. 
Herefter lader man selve bofællesskaberne være med til at udvikle og redefinere, hvad man 
generelt forbinder med et seniorbofællesskab. På den måde vil man kunne arbejde sig frem 
til over tid, at få en moderne forståelse af seniorbofællesskabet, og dermed få endnu flere af 
de yngre seniorer med i bofællesskabet. Seniorbofællesskabet som hovednavn kan eventuelt 
suppleres af et lokalt, stedsspecifikt navn, som kan være med til at give bofællesskabet lokal 
tilknytning og dermed få en unik identitet, man i højere grad kan relatere sig til.
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Målgruppe
Peter
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»Mine forventninger er, at 
der bor nogle ligesindede, 
der er aktive. Nogen man 

kan dyrke noget sport med; 
nogen man kan spille kort 

med; og nogen man kan 
diskutere lidt med. Og så 

selvfølgelig fællesspisning.«

Deltager i borgermøde, kvinde 66 år  

Side 18 » Målgruppe



Målgruppe 

•  Her kan du bo, hvad enten du er single eller et par, og uden hjemmeboende børn. Du 
kan skifte boligforhold i løbet af livet i forhold til din livssituation. Der er en stor fleksibilitet 
forbundet med et seniorbofællesskab, og at du ikke behøver at flytte væk, selvom du gerne 
vil have en større eller mindre lejlighed. 

•  Her kan du bo hvis du er en selvhjulpen husstand. Det vil sige, at husstanden kan klare 
sig selv, og ikke er visiteret til personlig pleje på tidspunktet for indgåelse af lejekontrakten.

•  Her kan du bo, hvis vil have en bolig og et hjem, hvor du naturligt bliver inspireret. 
Både din omgangskreds og de fysiske omgivelser vil stimulere dig til at søge nye 
udfordringer og afsøge nye sider af dig selv. Det er en af fordelene ved i det daglige at have 
en fast kerne af mennesker i nærheden, samt at man møder nye bofæller og stifter nye 
bekendtskaber igennem hele den periode, man bor der.

PFA Seniorbofællesskaber er et hjem til anden halvdel af livet. Bofællesskabet er målrettet 
modne voksne fra 55 år og op. Det henvender sig til personer, som søger et funktionelt, 
praktisk og socialt hverdagsfællesskab, hvor man kan både få og give mere ved at dele. 

Beboerprofil
•  Her kan du bo, hvis du ønsker mere tid til det, der interesserer dig. For i et 

bofællesskab er man flere om at dele den arbejdsbyrden, der er forbundet med et hjem.

•  Her kan du bo, hvis du ønsker et bofællesskab med privatliv. Der er taget højde for, 
at man kan være i fællesskabet på forskellige måder – både det nære fællesskab med dine 
naboer og det brede i hele bebyggelsen. Det vil sige, at man ikke altid skal deltage i det 
store fællesskab, men at der også er plads til mindre fællesskaber og et helt almindeligt 
privatliv.

•  Her kan du bo med forskellige økonomiske udgangspunkter. En af fordelene 
ved at dele visse ting i et fællesskab er, at man sparer penge – f.eks. ved at have en 
delebilsordning eller dele avisabonnementer. Der bygges desuden boliger både til dem der 
har en folkepension, og dem, der har lidt mere i den daglige økonomi.

•  Her kan du bo, hvis du ønsker en bred social omgangskreds. Du skal være nysgerrig 
på at være del af noget mere end det sociale liv, som findes i et almindeligt villakvarter eller 
en opgang, og fælleskabet giver dig mulighed for at dyrke forskellige interesser med de 
mennesker, du bor sammen med.

•  Her kan du bo, hvis du vil have nogle særlige bolig- og arkitekturmæssige fordele. 
Du afgiver nogle af dine egne kvadratmeter, men får til gengæld en unik arkitektur, som du 
ikke ville have i en normal bolig, og eksempelvis faciliteter til større festligheder, eller til at 
have hele familien på besøg. Der er også plads til f.eks. et orangeri, en tagterrasse, særlige 
arbejdsrum eller et andet særligt akitektonisk tilbud, der passer til netop det område, hvor 
PFA har bygget en bolig.
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Bebyggelsen
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»Jeg synes personlig 
udvikling er vigtig, for man 
er jo kommet i en alder, 
hvor der ikke er så lang 
tid til at udvikle sig. Men 
man skal jo heller ikke gå 
i stå, bare fordi man bliver 
gammel. Jeg ved ikke, hvad 
det kunne være for mig, 
men det må gerne udfordre 
mig lidt.«
Deltager i borgermøde, mand, 70 år  
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Funktionalitet og sanselighed
I PFA Seniorbofællesskabet går vi op i hvilke typer af rumlige og sanselige oplevelser, der 
skabes i bebyggelsen. Byggeriet skal undgå at skabe rum, som man kun til nøds har lyst til 
at opholde sig i eller ikke kan forstå funktionen af. Funktionalitet og sanselighed er derfor 
vigtige byggesten i forhold til at styrke den oplevede værdi af PFA Seniorbofællesskabet.

Hos de fleste øvrige eksisterende seniorbofællesskaber ligger boligstørrelsen på mellem 
66 og 110 kvadratmeter. 77 % af dem, der bor i seniorbofællesskab, er flyttet dertil fra en 
ejerbolig. Mange vil derfor opleve at skulle ’downsize’ i forhold til det private boligareal, når 
de flytter i seniorbofællesskab. Derfor er det ekstra vigtigt at fællesarealerne opleves som 
en reel udvidelse af boligens kvadratmeter og ikke fremstår som tomme gangarealer eller 
udefinerbare og kønsløse rum. Sanseligheden kommer til udtryk i bl.a. det taktile, i lysindfald, 
materialevalg, opdagelser for øjet, fornemmelsen af hjemlighed og genkendelige elementer. 
Funktionaliteten kommer på spil i bl.a. udnyttelsen af bevægelsesflow, oplevelsen af nærhed 
og intensiteten af aktivitetsniveau henover døgnet og året.

For at understøtte den oplevede værdi af bygningen og fællesarealerne kan følgende 
parametre være vigtige at forholde sig til:

• Ankomst

• Gennemgang og bevægelsesflow

• Intimitet og nærhed

• Hjemlighed

• Udeoplevelsen

Den rumlige oplevelse 
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Ankomst

 Indbydende
Ankomsten er vigtigt både for beboere og besøgende. Ved ankomsten skal man mødes 
af velkomst, venlighed og af at blive budt indenfor. Samtidigt er området det første møde 
alle har med bofællesskabet, så det er oplagt at vise, hvad PFA Seniorbofællesskabet 
værdimæssigt står for i materialer og udformning. 

 Stolthed og identitet
Som en motivation for at bo i et bofællesskab er det vigtigt, at man er stolt over at bo der, 
og her kan et indgangsparti være en effektiv markør, der fysisk viser beboerne og andre, 
at dette er et særligt sted at bo. Indgangen er også et oplagt mødested, når en gruppe skal 
samles for at tage videre ud i området, og derfor skal man her kunne opholde sig midlertidigt. 

 Overblik
 Ved ankomsten til PFA Seniorbofællesskabet skal det være let for beboeren eller den 
besøgende at orientere sig i hele komplekset. Derfor skal man overveje vejvisning, og om man 
fra ankomstområdet kan have åbne sigtelinjer til centrale områder i bygningen.   
 

Eksempler på understøttelse af de rumlige oplevelser

Den rumlige oplevelse 
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Gennemgang og bevægelsesflow

Ophold
Alle passager, nicher og gangarealer er nødvendige redskaber for at binde en bygning 
sammen, men i seniorbofællesskabet skal man nøje overveje, hvordan man kan undgå, at det 
bliver ubrugte kvadratmeter. Derfor skal alle gennemgange gerne have et element i sig, der 
enten inviterer til fordybelse, aktivitet eller ophold. Materialer, form og indretning kan være 
med til at understøtte dette.

Det spontane møde
PFA Seniorbofællesskabet skal understøtte de spontane møder, når man bevæger sig rundt 
i bygningen. Til det formål kan gennemgangsområderne være særligt oplagte, fordi her er 
en naturlig trafik og mulighed for at mødes. Bofællesskabet har brug for de uformelle og 
spontane møder mellem beboerne, fordi det er med til at holde fællesskabet i gang og få nye 
fællesskaber til at opstå, og her kan mellemrummene være effektive.

Bevægelsesmønstre
Oplevelse af nærhed til fællesarealer og fælles funktioner er også afhængig af, hvorvidt de er 
placeret i forbindelse med et naturligt flow i bebyggelsen. Som beboere vil vi hurtigt etablere 
nogle naturlige bevægelsesmønstre i bebyggelsen. Denne ”trafik” kan også udnyttes ved 
eksempelvis at placere fællesarealer eller fællesfunktioner i forbindelse med indgange(n) til 
bebyggelsen, hvor der er en naturlig gennemstrømning.

Eksempler på understøttelse af de rumlige oplevelser
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Intimitet og nærhed

Privatsfæren
Beboernes egne lejligheder er den private sfære, hvor fællesskabet kun har adgang, 
hvis beboeren ønsker det. Også her er det muligheden for at skabe hjemlighed på de 
kvadratmeter, der er til rådighed, som er i højsæde. I et moderne seniorbofællesskab er 
det vigtigt for beboerne at have deres private rum, hvor de kan trække sig tilbage fra 
fællesskabet for en stund. 

Overgang fra privat til fælles
I PFA Seniorbofællesskaber efterstræber vi, at overgangen fra privat til fællesskabet er så let 
som mulig. Her kan man arbejde med semi-private rum for at skabe en blød overgang fra 
privatsfærer til fællesarealerne. F.eks. med en niche, der også inviterer til et ophold sammen 
med en nabo. Et moderne menneske og et voksent, selvstændigt individ med et levet liv 
bag sig, vil gerne kunne føle sig som sin egen, og derfor kan der med fordel indarbejdes en 
mulighed for at personalisere et område der grænser op til fællesarealerne fra det private 
boligareal.

Afstand
Afstanden fra hoveddøren fra den enkelte bolig og til fællesarealerne kan have betydning 
for, om beboerne oplever det som nærliggende og oplagt at benytte fællesarealerne og 
fællesfaciliteterne. Undersøgelser fra Pernilla Hagbert (Ph.d. ved Kalmars Tekniske Universitet) 
viser, at nærheden til fælles faciliteter er afgørende for, om folk er motiverede til at dele 
og gøre brug af fællesfaciliteterne. Samtidig er afstanden også noget, der opfattes relativt. 
Udsyn til fællesfaciliteter kan medvirke til, at vi opfatter noget som værende tættere på, end 
hvis vi ikke kan se det.  

Eksempler på understøttelse af de rumlige oplevelser
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Hjemlighed

Pauser og oaser
Hjemlighed er et vigtigt fokuspunkt, når man bor i et hus, som man delvist skal dele med 
mange andre mennesker. Derfor er det vigtigt, at man skaber de små ”oaser”, hyggekroge og 
andre pauserum, hvor vi kan – og ikke mindst har lyst til at – slå os ned alene eller sammen 
med andre i mindre grupper, selvom vi ikke er i vores private lejlighed. På den måde udvider vi 
beboernes fornemmelse af størrelsen af deres private hjem.

Samhørighed
 Er der mulighed for at skabe blik igennem bygningen til forskellige nøglepunkter, er det med 
til at underbygge samhørighed og opmærksomhed på de andre mennesker i bygningen.

Personlighed
En faldgrube for flere fællesarealer er, at de kommer til at virke upersonlige og institutionelle, 
fordi de skal være praktiske at rengøre og rumme mange forskellige mennesker. Det 
institutionelle udtryk kan betyde, at beboerne primært opsøger fællesarealerne af 
funktionelle årsager fremfor at indtage rummene og bruge dem som en udvidelse af 
deres eget hjem. Derfor skal der være originalitet, personlighed og varme i udtrykket, når 
fællesarealerne udvikles, så man skaber en hjemlighed i materialer og form, og får indarbejdet 
muligheden for, at fællesrummene kan bruges på mange forskellige måder. 

Eksempler på understøttelse af de rumlige oplevelser
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Udeoplevelsen

En værdi for det byggede
Udearealerne i PFA Seniorbofællesskaber vil i det omfang det er muligt forsøge at give plads 
til grønne, rekreative elementer lige udenfor døren, der stimulerer sanserne. Oplevelsen i 
udearealerne skaber værdi for beboerne både i forhold til den konkrete brug af uderummene, 
men også gennem udsyn til dem fra bebyggelsen. Understøttelsen af fornemmelse af 
naturen kan ske gennem både små og store tiltag – f.eks. etablering af atrium, orangeri, 
drivhus, haveanlæg, små bede, nyttehaver eller mulighed for blomsterpotter og -krukker ved 
boligernes indgangspartier.

Rekreativt
Samtidig er uderummet en mulighed for at skabe et rekreativt område med særligt fokus 
på seniorernes behov. F.eks. et atrium eller en tagterrasse med plads til både aktivitet og 
afslapning, frisk luft, sol i ansigtet, vind i håret og noget grønt for øjet – det er også en vigtig 
del af livskvaliteten i at bo i et PFA Seniorbofællesskab. 

Sundhed
Natur har en sundhedsgavnlig effekt på os, hvad enten det er frisk luft, udsigt til noget grønt 
eller smukt eller muligheden for at bevæge sig. Statens Institut for Folkesundhed konkluderer, 
at det at være bruger af natur og grønne områder påvirker vores helbred i positiv retning, 
både psykisk, oplevelsesmæssigt og kropsligt. (Folkesundhedsrapporten, Danmark 2007). Men 
som de fleste af os bliver mindre mobile med alderen, kan det være vigtigt at bringe naturen 
lidt tættere på eller lette adgangen eller udsynet til den. 

Eksempler på understøttelse af de rumlige oplevelser
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SeniorboFÆLLESSKAB
Hvor er fællesskabet i et PFA Seniorbofællesskab?
Et PFA Seniorbofællesskab er et fællesskab, hvor der er plads til privatliv, men hvor vi er fælles 
om en række faciliteter, arealer og services. Men fællesskabet består også af alt det, man har 
sammen – hvad enten det er at snakke med naboen, når man mødes ved indgangen; mødes 
til et glas vin i vinklubben; samles alle sammen til sommerfest eller bare sidde og læse en bog 
i det summende selskab af andre, der spiller Kalaha eller slapper af med strikketøjet. 

Et PFA Seniorbofællesskab skaber rammerne om et afslappende og stimulerende miljø, hvor 
fællesarealerne opleves som en udvidelse af din dagligstue. Det er følelsen af at komme 
hjem, når du går ind af hoveddøren til dit PFA Seniorbofællesskab. Her kan du sidde i 
fællesarealerne for dig selv med en kop te eller et magasin – men stadig være sammen med 
andre, uden at man behøver at sidde på skødet af hinanden. Det er stemningen af liv og 
nærvær. For at understøtte disse alsidige fællesskaber arbejder PFA Seniorbofællesskaber med 
en graduering af fællesskab og privatliv, der kan opdeles i følgende fem sfærer:

PRIVAT: 

Her er der plads til at være alene, rum for intimsfæren og mulighed for at være uforstyrret af 
andre.

ALENE I FÆLLESSKAB: 

Her er der mulighed for at være koncentreret om sin egen beskæftigelse, men omgivet af 
andre. Der er plads til egne tanker, men det giver en følelse af nærhed til andre mennesker.

MINDRE FÆLLESSKABER: 

Mindre fællesskaber giver mulighed for, at 2-5 personer kan mødes og være fælles om en 
aktivitet og være sammen i mindre nicher og lommer i bofællesskabet. Her er der god basis 
for samtale.

PLENUM: 

Giver mulighed for, at alle i bofællesskabet kan samles og være fælles om noget. Det er her, vi 
typisk får fornemelsen af sammenhørighed med de øvrige beboere.

OFFENTLIG: 

Er de rum, hvor bofællesskabet retter sig mod det omkringliggende miljø og skaber et (semi-)
offentligt rum, der åbner muligheden for møder med andre mennesker eller bare mulighed for 
at fornemme byens puls, iagttage andre mennesker og få oplevelse af liv.

Privat

Alene i fællesskab

Mindre fællesskaber

Plenum

Offentlig
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Privat i 
fællesskab Privat

Understøttelse af fællesskaber i aktiviteter og arkitektur 

De arkitektoniske rammer er vigtige for understøttelsen af det liv, der leves og de aktiviteter, 
der udfolder sig og er med til at forme fællesskaberne i et PFA Seniorbofællesskab. Her 
er nogen eksempler på, hvordan aktiviteter og arkitektur kan understøtte de forskellige 
fællesskabssfærer i seniorbofællesskabet. Ofte vil samme rum kunne imødekomme forskellige 
fællesskabssfærer og forskellige funktionaliteter. 

Offentlig Plenum
Mindre 

fællesskaber

• Udendørsmotion
• Loppemarked
• Bankospil 
• Foredragsaften
• Fastelavnsfest for 

nærmiljøet
• Delebil

Aktiviteter

Arkitektur

• Generalforsamling i 
beboerforeningen

• Børnebørnsdag
• Sommerfest
• Julestue
• Fællesarbejdsdag
• Fællesspisning

• Morgengymnastik
• Brætspilsklub
• Cykelklub
• Kaffeslabberas
• Madklub
• Søndagsbrunch
• Syklub
• Samtale

• Læse
• Computerbrug
• Motionere i 

træningsrum
• Slappe af
• Drikke en kop te/

kaffe
• Observere

• Sove
• Bade
• Spise
• Være sig selv

• Park
• Have
• Legeplads
• Udendørs- 

motionsredskaber
• Delebilsstation
• Siddepladser
• Cykelstation

• Gildesal
• Industrikøkken
• Kantine
• Gårdmiljø

• Nicher
• Lommer
• Hyggekroge
• Fælleskøkken
• Værksted
• Hobbyrum
• Café
• Atelier

• Bibliotek
• Lounge
• Gårdmiljø
• Motionsrum
• Computerrum
• Arbejdsrum

• Egen bolig med 
køkken, toilet, 
værelser, entré

• Gæsteværelser 
(bruges privat, 
men kan deles på 
tværs af senior-
bofællesskabet)
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Forskellige boligtyper til 
forskellige livsfaser
I PFA har vi altid haft en forståelse af, at vores livssituation typisk ændrer sig, når vi 
gennemgår forskellige faser i livet: Når børnene flytter hjemmefra, når vi går på pension, når 
vi bliver syge, når vi bliver skilt eller mister en ægtefælle, eller når vi flytter sammen med en 
kæreste. Dermed ændrer vores økonomi sig også. 

Med PFA Seniorbofællesskaber skaber vi mulighed for, at du kan få en bolig, der passer til de 
behov og det økonomiske grundlag, som kendetegner din livssituation lige nu. 

PFA Seniorbofællesskaber henvender sig til husstande med både en og to personer. 
Seniorbofællesskabet rummer i udgangspunktet en alsidig spredning mellem 1-, 2- og 
3-værelses lejligheder med eget køkken og eget badeværelse. 

Boligtyperne og fordelingen mellem dem er kontekstafhængigt og beror på stedsspecifikke 
analyser og vurderinger. Dog er en vejledende fordeling mellem antallet af lejemål inden for 
de forskellige boligtyper: 10 % 1-værelses lejligheder, 60 % 2-værelses lejligheder og 30 % 
3-værelses lejligheder.

Diversiteten i boligstørrelserne imødekommer en mangfoldighed af beboere i forskellige 
livsfaser. Det giver seniorbofællesskabet dynamik og fleksibilitet. 

Fleksibiliteten understøttes yderligere af den interne venteliste, som gør, at du som beboer 
har forrang til at flytte til en mindre eller større lejlighed i samme seniorbofællesskab, 
hvis din livssituation ændrer sig. Dermed understøttes også grundværdierne for PFA 
Seniorbofællesskaber ved at skabe tryghed og stabilitet i beboernes skiftende livssituationer 
og ved at skabe en ansvarlig og optimal, økonomisk model.

”PFA har fokus 
på den enkelte 
pensionskunde 
og de forskellige 
situationer og behov, 
kunderne har.”
Politik for samfundsansvar i PFA-koncernen
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PFA Seniorboligstandard
PFA har med rådgivning fra Statens ByggeforskningsInstitut - SBI udviklet PFA 
Seniorboligstandard™. Standarden er en rettesnor for PFA, når vi opfører eller renoverer 
boliger, og derfor er det ambitionen, at vores seniorbofællesskaber lever op til denne 
standard og bliver foregangseksempler på den seniorvenlige bolig. Seniorboligstandarden 
beskriver en række kvaliteter, der giver beboerne de bedste muligheder for at føle sig trygge 
og for nemt at komme omkring i boligen – også når mobiliteten svækkes. 

PFA Seniorboligstandarden oplister kriterier for: 

 Boligens beliggenhed

 Ind- og udgang

 Adgang til udendørsarealer

 Trapper

 Elevatorer

 Tilgængelighed indenfor

 Fleksibelt køkken

 Lys, udsyn og sikkerhed

 Støj

Alt i alt er PFA Seniorboligstandarden med til at skabe fremtidssikrede og robuste rammer for 
et selvstændigt og uafhængigt liv i eget hjem.

”I PFA arbejder vi for, at 
vores kunder har friheden 
til at leve det liv, de ønsker 
– hele livet. I den tredje 
alder stiller det nogle 
særlige krav til boligen. 
Specielt hvis man vil holde 
sig aktiv og uafhængig 
længst muligt, så hænger 
boligens rammer og 
livskvalitet tæt sammen.” 
PFA Seniorboligstandard
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Nærmiljø
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Der er stor forskel på mobiliteten hos den målgruppe, der vælger seniorbofællesskabet som 
deres hjem og base. En undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at godt 
halvdelen (54,3 %) af de 75+ årige uden besvær kan gå 400 meter. (Statens Institut for 
Folkesundhed, ”Funktionsniveau blandt 60-årige og derover – Resultater fra Sundheds- og 
sygelighedsundersøgelsen 2013, Christensen m.fl.)

For nogle af Seniorbofællesskabets beboere vil det være en smal sag at løbe fem kilometer, 
for andre vil det være udfordrende at gå mere end 400 meter, og for helt andre igen vil 
begrænsninger i fysik og mobilitet betyde, at det ikke vil være uvant at opholde sig hele 
dagen på matriklen. 

Seniorbofællesskabets beliggenhed er et centralt omdrejningspunkt for beboernes daglige 
udfoldelsesmuligheder. Derfor vælges beliggenheden af PFA Seniorbofællesskaber med omhu.

Beliggenheden skal både sikre oplevelsesmæssig kvalitet i nærmiljøet på og omkring matriklen, 
og samtidig sikre nærhed til relevante service og attraktioner. PFA Seniorbofællesskaber er 
derfor i udgangspunktet placeret bynært, og valg af placering forholder sig til afstanden til: 

Beliggenhed

Indkøb af dagligvarer

Offentlig transport

Rekreative områder/natur

Kultur- og fritidstilbud

Sygepleje og sundhedstilbud

Potentielle samarbejdspartnere

PFA Seniorboligstandard
PFA Seniorboligstandard oplister en vejledning til bedømmelse af 
afstand til relevante faciliteter i forhold til gående seniorer.

0-100 meter: Meget god

100-200 meter: God

200-500 meter: Middel

500 – 2000 meter: Under middel

over 2000 meter: Dårlig
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Stedsspecifikke kvaliteter  

OMKRINGLIGGENDE BEBYGGELSE
Hvilke præmisser giver den omkringliggende bebyggelse i forhold til skyggeforhold, 
støjgener, tilgængelige faciliteter og potentielle samarbejdsflader? Er der nogle bymæssige, 
stedspecifikke og arkitektoniske kvaliteter, der bør fremhæves og bygges videre på? Etableres 
Seniorbofællesskabet i forbindelse med anden ny bebyggelse, og hvilke udfordringer og 
synergier kan der ligge i det?

KULTURHISTORISK MILJØ OG AUTENTICITET 
Er der historiske markører eller en særegen identitet, der kan være med til at give stedet sjæl 
og karakter? Er der en fortælling og profilering af stedet, som bofællesskabet med fordel kan 
bygge videre på? Hvordan kan Seniorbofællesskabet lægge sig op ad den lokale identitet på 
stedet, og hvordan kan det bidrage og gøre en positiv forskel for det lokalmiljø, det bliver en 
del af?

FORBINDELSER OG BEVÆGELSESLINJER
Hvor er de eksisterende forbindelser og passager i nærområdet og ud til resten af 
byen, og hvilke nye kan være interessante og nødvendige at skabe? Hvordan opleves 
sammenhængene i området – både i forhold til mobilitet og rent mentalt? Og hvordan kan 
Seniorbofællesskabet være med til at skabe netværk og forbindelser til andre bymæssige 
kvaliteter og mødesteder? 

KONTAKT TIL OMGIVELSERNE
Hvordan forholder bebyggelsen sig i materialitet, skala og udformning til sine omgivelser? 
Hvilket udsyn og sigtelinjer er vigtige at bevare eller udnytte, når der skal bygges på grunden? 
Hvordan er kontaktfladerne med det omkringliggende miljø – hvor skal Seniorbofællesskabet 
åbne og lukke sig i forhold til omgivelserne? Og hvordan skabes de gode mellemrum og 
overgange til det omkringliggende miljø, som gør, at beboerne i Seniorbofællesskabet kommer 
i kontakt med omverdenen – også rent konkret?

PFA Seniorbofællesskaber har potentiale til at blive en konkret fysisk markering af PFA-
brandet i det lokale gadebillede. Bebyggelsen kan således blive et ikon for de værdier, 
PFA repræsenterer, og det er derfor vigtigt, at bebyggelsen også fremstår troværdig i 
forhold til de omkringliggende omgivelser og i forhold til PFA-brandet. Det sker ved, at 
Seniorbofællesskabet udnytter de kvaliteter, som omgivelserne har at byde på, samtidig med 
at det også tilfører værdi til lokalområdet.

Alle PFA Seniorbofællesskaber er særegne og kontekstbetonede, samtidig har de det til 
fælles, at de lever op til samme høje standard og særlige profil, som PFA er garant for. For 
netop at skabe denne balance er det vigtigt at tage udgangspunkt i de stedsspecifikke 
kvaliteter, hvor PFA Seniorbofællesskabet skal bygges. For at sikre ensartet kvalitet i de 
forskellige arkitektoniske udtryk og løsninger kan man med fordel tage udgangspunkt i en 
stedsspecifik analyse af bebyggelsens relation til det omkringliggende miljø i forhold til bl.a.:.
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Organiseringsmodel
PFA Seniorbofællesskaber er ejet af PFA og kvalitetssikret, så de lever op til PFA’s høje 
standarder og grundlæggende værdier. Bofællesskaberne skaber rum og rammer for, at 
beboerne får indflydelse på eget hjem og tager ansvar for bofællesskabets hverdag og 
udvikling. Det sker med hjælp og opbakning fra en boligadministration og en vært, der sikrer 
god service og, at den overordnede drift flyder gnidningsfrit.

UDVALG UDVALG UDVALG

BOLIGADMINISTRATION

VÆRT

BEBOERRÅD
SENIORBOFÆLLESSKAB
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Ansvarsfordeling

Beboerråd
I tilknytning til hvert bofællesskab 
etableres en beboerforening, 
som består af alle beboere i 
bofællesskabet. Beboerforeningen 
vælger et beboerråd af beboere, der 
repræsenterer bofællesskabet over for 
boligadministrationen. Beboerrådet 
etableres med formand, kasserer m.v. 

Boligadministrationen stiller udkast 
til foreningsvedtægter til rådighed 
for beboerforeningen. Beboerrådet 
udarbejder bofællesskabets ”husorden/
beboerhåndbog” med guidelines til god 
takt og tone, rammer for fællesskab og 
privatliv mm. og sender det til godkendelse 
ved boligadministrationen. 

Beboerrådet nedsætter desuden udvalg 
bestående af beboerne inden for 
relevante områder såsom: ventelisteudvalg, 
velkomstkomité, kommunikationsgruppe, 
socialudvalg og lignende.

PFA
PFA Seniorbofællesskaber er ejet af PFA 
Ejendomme og udbudt i samarbejde med 
PFA Senior Services. PFA udstikker de 
overordnede guidelines for bofællesskabet 
i forhold til værdier, administration og drift, 
og skaber de gode rammer, der sikrer 
kvalitet i botilbuddet og integritet i forhold 
til PFA’s værdier. 

PFA er garant for en organisering, der 
sikrer, at beboerne har indflydelse på deres 
eget og fælles hjem, og at de derigennem 
føler ejerskab og tager ansvar for at sikre 
en god udvikling af bofællesskaber og 
tilfredsstillende udfoldelse af hverdagslivet.

Boligadministration
PFA’s Seniorbofællesskaber er administreret 
og drevet af en boligadministration, der 
servicerer beboerne i forhold til udlejning, 
ejendomsadministration, drift og vedligehold.

Vært
Boligadministrationen stiller en ”vært” 
til rådighed for bofællesskabet, som kan 
hjælpe ved etableringsfasen i forhold til 
bofællesskabets ”first movers” med råd, 
vejledning og praktisk hjælp i forhold 
til bl.a. indflytning og oprettelse af 
beboerråd. 

Værten er bofællesskabets primære 
kontaktperson og bindeled i forhold til 
boligadministrationen.
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Retningslinjer for udvælgelse
’Retningslinjer for udvælgelse’ er et arbejdsredskab, som skal betragtes som vejledende. 
Optimalt set prioriterer vi efter disse kriterier, men hovedmålet er at have fuld udlejning hele 
tiden.

Ved optag af nye beboere i bofællesskabet foreslås følgende tilstræbelser:

•  Alder: For at opretholde den procentvise aldersfordeling rekrutteres der primært nye 
beboere i alderen 50-65 år.

• Børn: At der ikke er hjemmeboende børn blandt beboerne.

• Køn: At der er en nogenlunde ligelig fordeling af køn i beboersammensætningen.

• Civilstand: At det primært er par, der tildeles 3-værelses lejligheder, og at 1-værelses 
lejligheder primært tildeles singler.

Side 38 » Organisering



On-boarding

Venteliste

Intromøde

Velkomstbrev

Velkomstpakke

Bofælle-ordning

1

2
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Opbygningen af det gode fællesskab 
starter allerede, inden man 
flytter ind. Derfor fokuserer PFA 
Seniorbofællesskab på at skabe en 
varm velkomst til beboernes nye 
hjem og en glidende overgang i 
flytteprocessen. 

En løsning er, at vi arbejder med et on-
boarding-forløb i samarbejde med de 
lokale beboere i det pågældende PFA 
Seniorbofællesskab. 

Forløbet kunne se sådan ud:

VENTELISTE 
Interesserede potentielle beboere sender en ansøgning om at blive optaget på ventelisten til 
PFA Seniorbofællesskabet. 
Det anbefales at:
- Boligadministrationen varetager den eksterne venteliste, der har forrang for PFA-kunder
- Beboerrådet varetager en intern venteliste, hvor nuværende beboere har forrang til de 
udbudte lejemål. Boligadministrationen skal spørge beboerrådet, om der er eksisterende 
lejere, der ønsker det nye lejemål, inden det sættes frit. 
Ansvarlig: Boligadministrationen og beboerrådet

VELKOMSTBREV
Når man har fået tilbudt en bolig i PFA Seniorbofællesskabet, modtager man et velkomstbrev 
med overordnet introduktion til bofællesskabet og eventuekt en præsentation af ens nye 
naboer, stedets værdier, husorden og information om fællesskabet og aktiviteter.  
Ansvarlig: Beboerråd og Boligadministrationen.

INTROMØDE
Hvis det er praktisk muligt efterstræber vi, at man inden indflytning inviteres til et uhøjtideligt 
intromøde i bofællesskabet, hvor man har mulighed for at møde stedets beboere. Det kan 
foregå ved en fællesspisning, en fælles arbejdsdag eller til en fælles kaffeslabberas. Det er 
også en mulighed for, at begge parter kan mærke efter, om det er den rigtige beslutning.
Ansvarlig: Beboerne og værten

VELKOMSTPAKKE
Når man flytter ind, modtager man en velkomstpakke med f.eks. navneskilt til postkassen/
hoveddøren, beboerhåndbog (med kontaktoplysninger, skraldehåndtering, takt og tone osv.), 
PFA-nøglering og en buket blomster. Velkomstpakken leveres af værten eller bofællesskabets 
velkomstkomité. 
Ansvarlig: Beboerne og værten

BOFÆLLE-ORDNING
Som ny tilflytter i bofællesskabet kobles man på en anden beboer, der fungerer som 
en mentor, man kan spørge til råds om hverdagens ting og drift, og som tager en i 
hånden og hjælper med at introducere til bofællesskabets øvrige beboere, funktioner og 
fællesaktiviteter.
Ansvarlig: Beboerne og værten
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Samarbejdspartnere
PFA Seniorbofællesskaberne er et botilbud med en synlig merværdi. Her får du som beboer 
mere end en bolig. Det sker bl.a. gennem en række partnerskaber med andre virksomheder 
og organisationer, der med deres spidskompetencer kan være med til at understøtte profilen 
i PFA Seniorboligerne. Det er samarbejder, der kan gøre det både sjovere og lettere at bo i 
seniorbofællesskab. 

Tryghed
TrygFondens Hjertestarter eller 
Besøgshunde: www.trygfonden.
dk

Seniortryghed  – Tryghedsalarmer 
udviklet af Actas A/S og i tæt 
samarbejde med Ældre Sagen: 
www.seniortryghed.dk

Alarmselskaber/vagtselskaber, 
f.eks. DanSikring: www.
dansikring-direct.dk

Care – Privat ældrepleje: www.
care.com

Besøgsven f.eks. under Røde 
Kors www.rodekors.dk eller Ældre 
Sagen www.aeldresagen.dk

Personlig udvikling
Rabatter på seniorrejser eller 
seniorhøjskole, f.eks. www.
seniorhoejskolen.dk

Abonnementer på bogklubber 
eller magasiner f.eks. ”Psykologi” 

Rabatter på kurser eller hold 
(PFA): 
DGI: www.dgi.dk
AOF: aof.dk
FOF: www.fof.dk 
AftenskoleNu: aftenskole.nu
Daghøjskole foreningen: www.
daghojskoler.dk
Folkeuniversitetet: www.
folkeuniversitetet.dk

Seniorfolk – Platform for frivilligt 
arbejde for seniorer: www.
seniorfolk.dk

Delevenligt fællesskab
Delebilsordninger som LetsGo 
letsgo.dk  eller TADAA! www.
tadaacar.dk

Gratis deleparaplyer: www.
abrella.dk

Deling af avisabonnementer eller 
abonnementer på magasiner, 
f.eks. Pensionistguide udgivet 
af Danske Seniorer: www.
pensionistguide.dk

Råd til mere
PFA 55+ kurser

Abonnement Forbrugerrådet 
TÆNK

Rabatter på rengøringsservice

Aftale om grupperabatter ved 
reservation af haltider i lokale 
sportshaller eller banetider i 
lokale svømmehaller

Når potentielle samarbejdspartnere skal lokaliseres bør der undersøges muligheder blandt:

• Kommunale service f.eks. aktivitetscenter eller sundhedstilbud

•  Omkringliggende bebyggelse og institutioner: F.eks. lån af aktivitets- og 
selskabslokaler, deling af rekreative arealer mm.

• Underleverandører

Partnerskaberne kan varetages på flere niveauer i forhold til aktørerne, som udgør 
Seniorbofællesskabets organisering: PFA, boligadministrationen, værten og beboerrådet. 
Eksempler på samarbejdspartnere kunne være:
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Værtskab
Som uddybet under afsnittet ”Organisering” stiller boligadministrationen en ”vært” til 
rådighed til hjælp og facilitering af indflytningsprocessen for first movers.

Proces
Etableringsfasen kan se således ud:First movers

For at sikre, at der fra starten er den bedste beboersammensætning, arbejdes der med 
en gruppe ”first movers” i etableringsfasen. ”First movers” er de første indflyttere i 
bofællesskabet, og de er med til at give bofællesskabet karakter og udfylde de arkitektoniske 
og organisatoriske rammer.

Det er meget vigtigt at tilstræbe diversitet i alder, køn, dobbelt- og singlehusstande i 
opstartsfasen, f.eks. med en procentvis fordeling. På den måde sikrer vi, at der er en 
bæredygtighed i beboersammensætningen, så alle beboere ikke ældes på samme tid, men at 
der er en naturlig udskiftning. 

• Køn: 50 % kvinder - 50 % mænd, 

• Privatstatus: 60 % singlehusstande - 40 % dobbelthusstande, 

• Alder: 40% 50-65 år - 45 % 65-75 år - 15 % over 75 år.

Når denne sammensætning er sikret, så skal PFA Seniorbofællesskabet herefter principielt 
primært rekruttere blandt de 50-65 årige, men selvfølgelig hele tiden tilstræbe, at den 
procentvise fordeling af alder opretholdes.

Opstartspulje
Afsættelse af en opstartspulje til fællesskabsskabende aktiviteter og fælles interiør de første 
to år (herefter kan fælles aktiviteter betales via beboerforeningens kontingent, og interiør 
kan betales via en fælles driftskonto hos boligadministrationen).

Etableringsfasen
Etablering
Det anbefales at have et særligt fokus på fasen, inden PFA Seniorbofællesskabet skal 
åbne dørene. Det er for at give PFA seniorbofællesskabet det bedst mulige fundament for 
fællesskabet og et godt afsæt til et inspirerende og behageligt miljø. 

Følgende tiltag kan understøtte dette:

Informationsdag:  
Alle interesserede inviteres til et arrangement, hvor man kan høre 
grundlaget for det nye PFA Seniorbofællesskab, og der er mulighed 
for at stille spørgsmål. Arrangementet kan laves i samarbejde med 
kommunen, og arkitekterne kan bruge det til at få værdifuld viden 
om de lokale, potentielle beboere. 

Ansvarlig: PFA og den lokale kommune.

Etableringsmøde: 
Velkomst til de første beboere. Konstituering af beboerråd og 
udvalg samt oplysning om opstartspulje.  
Ansvarlig: Værten.

Åbningsreception: 
Fejring af indflytning og indvielse af PFA Seniorbofællesskabet. 
Ansvarlig: PFA, værten og beboerne.

Halvårsopfølgning: 
Efter 6 måneder besøger værten PFA Seniorbofællesskabet til en 
statussamtale på daglig drift, intern organisering og præmisser for 
fællesskabet. 
Ansvarlig: Værten.
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»Det sociale kommer jo, når 
man har fælles interesser og 
er praktiske sammen. Men det 
skal ikke være påtvunget.«
Deltager i fokusgruppeinterview, mand, 72 år  
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Drift
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»Som naboer bliver vi 
hinandens sikkerhed. Man 
bliver ikke overladt til sig 
selv, men er tryg ved at 
spørge om hjælp og selv 
hjælpe.«

Deltager i fokusgruppeinterview, kvinde, 66 år  
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Service

PFA Seniorbofællesskab udnytter de særlige driftsmæssige service ved at bo til leje; giver 
mulighed for udnyttelse af stordriftsfordele og giver samtidig friheden til at sætte sit 
individuelle præg på bofællesskabet. 

Rengøring og vedligehold af fællesarealer – ude såvel som inde – varetages som 
udgangspunkt af en driftsorganisation (evt. gennem den lokale PFA-vært). Gennem 
boligadministrationen vil der være mulighed for at tilkøbe service inden for evt. 
rengøring, vinduespudsning mm. også i forhold til de private arealer. Beboerrådet kan på 
generalforsamlingen beslutte, at bofællesskabet selv ønsker at varetage en del af driften mod 

en besparelse på fællesudgifterne. Beboerrådet varetager desuden indkøb og vedligehold af 
fælles interiør og havefaciliteter, som ligger udover basispakken, f.eks. indkøb og vedligehold 
af havemøbler, maskiner til værksted, motionsredskaber mm.

Driften består således af tre pakker: 1) En basispakke, som er de services, som alle beboere 
modtager, 2) Tilkøbsmuligheder, som er de services, som kan tilkøbes af beboerne, hvis man 
ønsker ekstra ydelser, 3) Beboerinitiativer, som er de services, som beboerne har egenrådigt 
indflydelse på, og som er afhængig af at blive løst på beboernes eget initiativ. 

Basispakke

Rengøring af fællesarealer

Vedligehold af fælles udearealer

Administration af vand og varme

1 times hjælp af ”Værten” ved indflytning

Evt. tillægsydelser som planteleje 
internetudbud og leje af kunst i 
fællesarealerne, 

Evt. rabatter og tilbud fra partnerskaber (se 
afsnit om samarbejder)

Tilkøbsmulighed

Rengøring af private arealer

Vinduespudsning af private vinduer indenfor

Hjælp af ”Værten” til opsætning af malerier/
skiftning af pærer mm.

Evt. privat planteleje og kunstleje

Beboerinitiativ

Fællesaktiviteter som f.eks. fællesspisning

Fælles halvårlige arbejds- og oprydningsdage

Administration af beboerforeningens 
fællespulje til aktiviteter og indkøb af nye, 
fælles småanskaffelser
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Økonomi 

En af de grundlæggende værdier for PFA’s Seniorbofællesskaber er mangfoldighed. I PFA 
mener vi, at seniorbofællesskaber ikke skal være de få forundt, men en mulighed for en 
mangfoldighed af beboere. Det betyder, at der i PFA seniorboligerne er plads til beboere 
med forskelligt indkomstniveau. Som udgangspunkt er 50% af de udbudte boligtyper derfor 
tilgængelige for beboere på folkepension. 

En folkepension ligger i dag (2018) på mellem 12.711 kr. og 12.965 kr. om måneden for enlige 
og mellem 9.383 kr. og 9570 kr. for par (borger.dk). Derfor vil den gennemsnitlige husleje i et 
PFA Seniorbofælleskab ligge på omkring 7.500 kr. om måneden. 

Det anbefales, at der afsættes en procentsats for andelen af huslejen, der går til 
fællesudgifter. (Vejledende kan 10-20 % af huslejen afsættes til fællesudgifter). 

Derudover fastsætter beboerrådet på den årlige generalforsamling et kontingent for 
beboerforeningen. Kontingentet finansierer en fælles pulje, som beboerrådet forvalter på 
vegne af beboerforeningen. Puljen benyttes til fælles vedligehold og fællesindkøb, som ligger 
ud over driftsorganisationens ansvar, og som kan gå til f.eks. indkøb af fælles køkkenservice, 
havemøbler eller til anlæg af nyttehave. 
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» Der er jo noget 
fællesskabskabende 

i at have et fælles 
ansvar.«

Deltager i fokusgruppeinterview, kvinde, 60 år  
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