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Udsigt til  
fællesskab

På havnen i Sønderborg, 
ved byens nye urbane 

havnepromenade og park, 
skabes et nyt seniorbofællesskab 
med 44 lejligheder fordelt på 
henholdsvis 14 toværelses- og  
30 treværelseslejligheder.  

Alle lejligheder får en helt 
enestående panoramaudsigt  

over Alssund.
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Bofællesskabet er 
tænkt med en høj 
grad af nærhed 
og mulighed for 

dagligt samvær og 
aktiviteter mellem 

beboerne 
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Fællesskab 
med privatliv
Bofællesskabet er tænkt som et fællesskab, der 
respekterer privatlivet og der er taget højde for, at 
man kan være i fællesskabet på forskellige måder 
– både det nære fællesskab med naboerne og det 
brede i hele bofællesskabet. 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 er fællesskabet noget, man kan vælge til, når 
man har lyst. Og vælge fra når der er behov for at 
være sig selv.

Man kan bo i fællesskabet fra man er fyldt 50 og 
ikke længere har hjemmeboende børn. Hvis man 
flytter ind som par, er det blot et krav at den ene 
af parterne er fyldt 50.

Her er naturligvis også plads til at få gæster på 
besøg og i to af de tre bygninger er der desuden 
gæsteværelser, der står til rådighed for alle 
beboere.
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Aktivitetshuset Bådhuset Fælleshuset Bygning 3

Fællesfaciliteterne 

Stueetagen og den øverste 
etage, på to af bygningerne,  
vil rumme fællesfaciliteter.

Faciliteterne vil blandt andet 
omfatte fælles køkken med 
tilhørende spiseplads, fælles 
aktivitetsrum og værksted 
samt bibliotek.

Der vil ligeledes være rekrea
tive udeområder og terrasser.

Indeholder:
 Værksted
 Bevægelsesrum
 Kontor
 Vaskeri
 Toplounge
 Gæsteværelser
  Skærmet  

tagterrasse

Indeholder:
  Lille møderum 

(ikke opvarmet til 
stuetemperatur)

 Lille væksthus 

Indeholder:
 Køkken
 Fælles alrum
 Toplounge
 Gæsteværelser
  Skærmet  

tagterrasse

Indeholder:
 Kun lejligheder
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Inspirerende 
fællesskab
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Med havnefronten og det maritime miljø 
lige ude for døren, byder området ikke kun 
på en helt unik udsigt. Her vil også være 
mulighed for at nyde hyggelige stunder 
sammen i bådhuset og væksthuset, der 
placeres i umiddelbar tilknytning til 

havnepromenaden. 

Fra en integreret bro i det lille  
havnebassin vil det også være muligt 
at udføre forskellige vandaktiviteter.
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Med sin beliggenhed lige ud til Alssund  
bærer grunden, hvor vi nu bygger senior
bofællesskabet, på en lang historie. 

Her har tidligere været stor havneaktivitet, 
og på den bevarede pier, har der gennem 
mange år stået en stor havnekran.

Billedmateriale viser området med 
kranen i sammenhæng med kasernen og 
tyske marinefartøjer fra tiden omkring 
første verdenskrig. Efter Sønderjyllands 
tilbagevenden til Danmark, overgik området 
til rent civile havnefunktioner, og som det 
ses på billeder fra 1949, skabte blandingen 
af eksisterende og nye bygninger et lidt 
klondikeagtigt miljø omkring stedet. 

Siden er aktiviteterne på denne del af 
havnen ophørt, og området er gennem 
bytransformation langsomt omdannet til 
den havn og det grønne område, vi kender, 
hvor kun ganske få elementer langs vandet 
vidner om fortiden.

En historisk 
beliggenhed
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Grundområdet i 1949
Området er overgået til civile formål og udvikler sig som 
dansk provinshavn, med nye og gamle bygninger.

Marinestation Sønderborg  
1907-1920 
Tilhørende den Kejserlige 
tyske marine. Den stadigt 
eksisterende kranpier ses 
midt i billedet.

Dengang...
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Oplevelser lige  
uden for døren

tæt på
natur

Med en helt unik placering, tæt på kultur og natur og med 
gåafstand til centrum, vil byggeriet danne rammerne 
for et bofællesskab med rig mulighed for fællesskab og 
oplevelser lige uden for døren.
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Oplevelser lige  
uden for døren

tæt på
kultur

tæt på
centrum

15



Området emmer  
af muligheder

På den modsatte side 
af Alssund ligger Alsion, 
der blandt andet rummer 
en af Europas bedste 
koncertsale.

Promenaden ligger lige 
uden for døren og fører 
langs kysten til Sønderborg 
Lystbådehavn. Her går 
turen blandt andet forbi 
flere restauranter, vinbarer, 
iskiosker m.m.

Inden for få hundrede meter 
ligger Multikulturhuset, der 
både rummer bibliotek og 
en lang række kulturelle 
tilbud.

Alsion Promenaden

Multikulturhuset
Sønderborgs nye vartegn, 
Hotel Alsik byder bl.a. på mere 
end 60 forskellige spa og 
wellnessoplevelser. Her finder du 
også tre udsøgte restauranter 
hvoraf den ene, ”Syttende”, kan 
bryste sig af områdets eneste 
MichelinStjerne.

Alsik
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Området tager afsæt i Frank Gehrys 
masterplan for havneområdet i 

Sønderborg. Et af målene for denne 
plan er at skabe en ny bydel, der 
hænger sammen med havet og den 

omkringliggende natur.

Sønderborgs gågade med de 
mange indkøbsmuligheder 
befinder sig kun en kilometer 
fra bofællesskabet.

Kulturikonet Sønderborg 
Slot, ligger blot 800 meter 
fra bofællesskabet. Området 
byder ofte på masser af 
aktiviteter og liv.

Havnepromenaden fører 
også til en fantastisk 
badestrand samt en 
vikingeklub, til de friske 
vinterbadere.

Gågaden Sønderborg Slot

Badefaciliteter
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Landsbytorvet

Aktivitetsterrasse

Bevaret kranpier

Kajakhavn

Bådebro

Bro

Havnepromenade

Serpentinersti 
(Rampe til Promenaden)

Opbevaring

Opbevaring

Hovedindgang
– Fællesskabet

Boligindgang

AKTIVITETSHUSET

Bådhuset

Overdækket
cykelparkering

Overdækket
cykelparkering

Fællesskur

Kort over 
byggeriet
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Fælles
terrasse

FÆLLESHUSET

Overdækket
cykelparkering

Serpentinersti 
(Rampe til Promenaden)

Eksisterende
Havnepromenade

Parkeringsplads

Handicapparkering

Affaldsmolokker

Opbevaring

Cykelparkering

Hovedindgang
– Fællesskabet

Boligindgang

Overdækket 
cykelparkering

Boligindgang
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Boliger og 
materialer
De tre huse er på henholdsvis fem, seks og  
syv etager og rummer samlet 44 individuelle 
og lyse lejligheder fordelt på 14 toværelses og 
30 treværelseslejligheder beliggende omkring 
et fælles trapperum med elevator. Der er i alt to 
boligtyper, med to typer treværelseslejligheder 
og en type toværelseslejlighed der fordeler sig 
ens på hver etage i de tre bygninger.

Alle lejligheder vil, med store vinduespartier, 
byde på panoramaudsigt over Alssund mod 
sydvest. Her er sol fra først på formiddagen 
og helt indtil, man kan nyde solnedgangen 
over sundet fra første parket. Alle de store 
vinduespartier mod Alssund kan skydes til side, 
når vejret er til det, så lyset får selskab af luften 
og giver oplevelsen af at sidde midt i både 
byens puls og naturens ro.
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Lejligheden rummer køkkenalrum,  
et værelse samt entré, toilet og bad. 

Samlet areal:
66 m2 boligareal inkl. alle vægge
+ 10 m2 trappeareal
+ 10 m2 bofællesskabsareal

Treværelseslejlighederne ligger på begge sider af 
de toværelses. De to typer treværelseslejligheder er 
identiske, men spejlvendte, og består alle af et køkken
alrum, to værelser samt entré, toilet og bad.

Samlet areal:
86 m2 boligareal inkl. alle vægge
+ 10 m2 trappeareal
+ 10 m2 bofællesskabsareal

Eksempel på 
toværelseslejligheder

Eksempel på 
treværelseslejligheder
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Byggeriet bliver 
udført i solide 
kvalitetsmaterialer 
med fokus på 
bæredygtighed, 
miljø og lokalt 
samarbejde
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Mod syd er der udsigt hele 
vejen ned gennem Alssund 
til Sønderborg Slot, og mod 

nordvest troner Alssundbroen 
som et afsluttende punktum for 
dette enestående vue over den 

smukkeste del af byen.

Direkte overfor giver Alsion 
med sit lette, næsten svævende, 
udtryk en påmindelse om de 
mange kulturelle tilbud, der 
ligger blot et stenkast væk.
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GSPublisherVersion 268.0.0.100

Axonometry

Køkken
Køkkenet i de enkelte lejligheder er funktionelt velfungerende, 
men af mindre størrelse, da fællesskabet råder over betydelige 
køkkenfaciliteter, og da der i konceptet for bofællesskabet ligger en 
tanke om at kunne spise sammen i fællesskab. 

Køkkenet indgår i lejlighedernes stueareal i et køkkenalrum, hvor 
køkkenets placering ligger umiddelbart efter entréen. En fritstående 
og flytbar køkkenø, med fri bordplade og skuffer, skaber afstand og 
afskærmning i forhold til stuens opholdsarealer. 

Alle køkkener er forberedt til, gennem fjernelse af enkelte 
underskabe, at kunne betjenes af kørestolsbrugere.

Eksempel. Der tages 
forbehold for ændringer.
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Materialer:  
I køkkendelen af køkkenalrum
met vil der være gennemgående 
trægulv som det øvrige rum.

Køkkenet vil have mørke låger 
samt en lys bordplade af kom
paktlaminat. Der opsættes en 
stænkplade mellem bordplade 
og overskabe.

I køkkenet vil der desuden blive 
monteret kogeplade med induk
tion og over denne en emhætte. 
Ovn og opvaskemaskine installe
res under bordet.
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Badeværelse
Boligernes toilet og badeværelse ligger alle ud til lejlighedernes 
entrérum og i umiddelbar nærhed af lejlighedens værelser. 
Badeværelserne er indrettet med væghængt toilet, bruseniche 
og et skuffemøbel med håndvask.

Badeværelset er forberedt til tilslutning af vaskemaskine 
eller vaskesøjle, men fællesskabet rummer vaskemaskiner og 
tørretumblere som en del af bofællesskabets mange faciliteter. 

De to glasvægge omkring brusenichen, er begge hængslede 
så de kan lukkes ind (eller helt fjernes) og skabe fri gulvplads til 
en eventuel kørestolsbruger. På samme måde kan den døren 
til badeværelset vendes, så den åbner udad, uden gene for 
entrérummene.

GSPublisherVersion 268.0.0.100

WC ISO - 2 Generic Axonometry 1:57,69

Axonometry

Eksempel. Der tages 
forbehold for ændringer.
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Materialer:  
Badeværelset får klinkegulv 
og hvide fliser på væggen i 
brusenichen og bag toilettet. De 
øvrige vægge bliver hvidmalede. 

Over håndvasken monteres et 
spejl i en bredde, der giver plads 
til en evt. indsat vaskesøjle.
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Øget  
tilgængelighed
Seniorboligerne overholder naturligvis de lovrelaterede krav til tilgængelighed, 
men herudover bliver tilgængeligheden skærpet på flere punkter jf. PFA 
Seniorboligstandard 2018.

PFA Seniorboligstandard 2018 betyder blandt andet at alle døre bliver ekstra brede, 
og at lejlighederne indrettes med fokus på nem manøvrering for kørestolsbrugere. 
Ligeledes er der flere muligheder for nemt at tilpasse både køkken og badeværelse, 
så disse tilgodeser gangbesværede og kørestolsbrugere.

Trappeopgangen, som omkredser de ekstra rummelige elevatorer, vil på flere af 
reposerne tilbyde siddemuligheder, så man kan tage et hvil undervejs, når man 
vælger at bruge trappen som god motion.

PFA Seniorboligstandard 2018 har også stor fokus på tryghed i hverdagen.  
For eksempel er dørtelefoner med video samt god belysning ved indgangspartier 
blot nogle af de tiltag, der gør hverdagen mere tryg.

Læs evt. mere om PFA Seniorboligstandard 2018 på www.sdbsenior.dk/pfa
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Eksempel på siddeplads 
på repos i trappeopgang

GSPublisherVersion 263.0.0.100

Trapperum iso Generic Axonometry 1:51,62
Trapperum iso - Outlines Axonometry

trapperum_elevator_opstalt_1_100Elevation 1:100

Alle udearealer opføres 
ligeledes, så disse giver fri 
adgang til gangbesværede 
og kørestolsbrugere.
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Vil du vide mere  
om fremtidens  

seniorbofællesskab?

Kontakt  
danbolig Sønderborg  
på tlf. 74 42 60 55



www.pfa.dk

Sønderborg Seniorbofællesskab  
er et projekt i samarbejde mellem:

For yderligere oplysninger  
omkring lejligheder kontaktes:

www.bmcfond.dk

Jernbanegade 46 
6400 Sønderborg

Tlf. 74 42 60 55
Email: soenderborg@danbolig.dk

www.danbolig.dk/butik/sonderborg

www.sdb-senior.dk


