
Formål og information om 

Havebofællesskabet 
 
 

I 2016 besluttede organisationsbestyrelsen at oprette et havebofællesskab for 3 afsnit i 

boligselskabets to afdelinger. Havebofællesskabet består at dobbelthuse i afsnit A og 

rækkehuse i afsnit B på Skovbakken samt De hvide huse i Ølsted. De tre afsnit er meget 

eftertragtede med lang venteliste.  

Med oprettelsen af havebofællesskabet bortfaldt både anvisningen fra den almindelige 

venteliste og kommunens ret til at anvise til disse boliger. Man skal nu visiteres til boligerne 

af et visitationsudvalg. 

 

 

Formål for havebofællesskabet. 

Formålet er at skabe et godt og velfungerende fællesskab, et trygt og godt naboskab og 

velvedligeholdte haver. 

 

 

Hvordan kan man komme i betragtning til disse boliger?  
For at komme i betragtning til havebofællesskabet, skal man være opnoteret på 

boligselskabets almindelige venteliste.  

Når der åbnes op for havebofællesskabets venteliste (det annonceres på hjemmesiden), skal 

man udfylde et spørgeskema og aflevere det til boligselskabet, som derefter sender det til 

visitationsudvalget. 

Visitationsudvalget vil indkalde til et interview hvor der kan stilles uddybende spørgsmål 

til begge parter. Efter interviewet vil man få skriftligt svar om man kan optages på listen, 

afslag vil blive begrundet. 

Havebofællesskabet vil bestræbe sig på at afholde et til to årlige møder. Her vil man møde 

nogle af beboerne fra de tre afsnit, som vil fortælle om hvordan det er at bo i et 

havebofællesskab. Det er vigtigt at man møder op til disse møder. Hvis man ikke møder op 

og ikke har en gyldig grund for ikke at deltage, vil man blive fjernet fra ventelisten. Man 

bliver automatisk fjernet fra listen hvis der ikke betales ajourføringsgebyr. 

 

 

Hvem sidder i visitationsudvalget?  
Visitationsudvalget består af 2-3 beboere fra hver afsnit, formanden for organisations-

bestyrelsen og en medarbejder fra servicecenteret.  
 

 

 

 



Hvordan vælger visitationsudvalget? 

Visitationsudvalget bestræber sig på at vælge kommende beboere, så de passer godt ind i 

den beboersammensætning man ønsker i afdelingen. 

 

 

Hvad forventes af en ny beboer? 

Det forventes at man er interesseret i at holde en stor have og at man er socialt aktiv (f.eks. i 

afdelingsmøder, udvalg, fællesaktiviteter og arrangementer). 

Det forventes at man overholder husordenen, både den der er fælles for hele afdelingen og 

den der er specifik for havebofællesskabet. 

 

 

Alle henvendelser omkring havebofælleskabet bedes rettes til servicecenteret og meget gerne 

skriftligt til ab2010@ab2010.dk.  

mailto:ab2010@ab2010.dk

