


Investering og Seniorbolig har til formål at 
udbyde attraktive livsstilsboliger til voksne (50+) 

uden hjemmeboende børn, der vil nyde 
tilværelsen.

“

www.investeringogseniorbolig.dk
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Forskellige behov

Der vil være boliger i flere størrelser, 
der passer til både enlige/singler og 
par. På den måde får man mulighed 
for at vælge en bolig, der passer til 
ens behov og ønsker. Kvadratmeter-
mål og pris kommer til at variere efter

boligernes beliggenhed, men 
holdes alt andet lige inden for 
konceptrammerne. Alle tegninger 
er produceret af arkitekt, Karina 
Søgaard. 
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Eksisterende bolig 
Ombygges til senior-fællesskab med fælles 
opholdsrum

Nybyggeri 
Etableret som senior-bofællesskab med individuelle 
boliger og fælleshus

Eksisterende boligejendom 
Ombygges til individuelle senior-boliger med 

fælles opholdsrum inde og ude

Tre boligtyper
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Boligtype 1 
Eksisterende bolig

Vejledende arkitekttegning: Karina Søgaard

Seniorbofællesskab 
med individuelle 

lejligheder og fælles 
opholdsrum 
ude og inde



Vejledende arkitekttegning: Karina Søgaard

Boligtype 2 
Eksisterende boligejendom

Individuelle
seniorboliger med 
fælles opholdsrum 

ude og inde. 

Før ombygning Efter ombygning
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Boligtype 3
Nybyggeri

Nybygget 
seniorbofælleskab

med fælles 
opholdsrum 
ude og inde 
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Beliggenhed i top
Vi arbejder ud fra 2 overordnede             
kriterier, når vi udvælger beliggen-
hed til seniorboligfællesskaberne.

1. Vi vægter aktionærernes ønsker og 
behov meget højt. Alle aktionærer i 
Investering og Seniorbolig bliver ved 
tegning spurgt ind til individuelle 
boligønsker i forhold til placering og 
størrelse. 
 
2. Vi placerer os, så vidt muligt i dan-
ske vækstbyer, som oplever stigende 
befolkning og pæn økonomisk vækst.

Vi har pt ønsker i henholdsvis:

Hovedstadsregionen, Nordsjælland, Horsens, Sønderborg, 
Trekantsområdet, Odense, Århus og Ålborg
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Fællesfaciliteter

Bliv 
medejer fra
110.000 kr.

Efter et langt arbejdsliv skal 
seniorlivet selvfølgelig leves fuldt 
ud i samvær med andre. Derfor fok-
userer Investering og Seniorbolig 
på at skabe gode og funktionelle 
fællesområder. 

Fællesområderne har til formål, at 
danne grobund for nye relationer og 
skabe rammerne for en sjov og social 
hverdag.

Fællesområder i form af:

Ude spa og sauna, billard, Petanque, Vinbar, Loungeområde, 
motionsrum m.fl. 

Fællesaktiviteter

Investering og Seniorbolig vil ca. 2 
gange årligt arrangere fællesrejs-
er til søsterselskabets ferieboliger 
i bl.a. Spanien, Italien og Tyskland. 



www.investeringogstudiebolig.dk  ·  www.investeringogferiebolig.dk

Se også

Bliv klogere

Hent vores 
investormateriale
Vil du gerne læse mere om selskabet og investering? 
Hent din investorpakke nu på vores hjemmeside:

www.investeringogseniorbolig.dk
eller ring 29 44 86 16


