Hva vil vi?
Seniorboligklubben Ålesund,
(SBK), er en frivillig, ikkekommersiell forening som har
som formål å samle eldre som
ønsker å ta ansvar for eget liv i
hensiktsmessige bofellesskap
som prioriterer trygghet,
tilhørighet og kvalitet.
Kontakt oss slik:

Vi har forsøkt å tenke gjennom
spørsmål som du måtte ha, f.eks:








Når skal jeg bestemme meg?
Hva får jeg for min nåværende
leilighet i forhold til det jeg må
betale?
Må jeg betale alt, eller kan jeg få
rammelån som kan gi meg litt
ekstra å rutte med?
Hvor i byen er det aktuelt å bygge?
Hvor lang tid vil det ta før jeg kan
flytte inn?

Vi har laget fyldig informasjon i skrivet
Skal vi flytte, sammen. Du finner det
på nettsidene, under Seniorbolig.
Kontakt oss gjerne for nærmere
informasjon.

Telefon:
9220 3697 Sjur Brande
9081 9872 Harriet Pedersen
9057 8180 Lauritz B. Skjong

Email: post@puiaa.no
Nettside: www.puiaa.no
Postadresse:
Seniorboligklubben v/Sjur Brande
Postboks 4019 Moa, 6048 Ålesund
.. og si at du vil bli med i
Seniorboligklubben.

VIL DU VÆRE
MED PÅ Å
SKAPE NOE
SOM GIR DEG
TRYGGHET OG
GLEDE?

Det offentlige kan ikke gjøre alt for
alle – derfor må vi gjøre noe selv!

Alene er det ikke enkelt å få etablert en
seniorbolig slik at det blir lettere å greie
hverdagen. Men sammen kan vi løse denne
oppgaven.

Seniorboligklubben arbeider
for å bygge nye boliger
tilpasset våre behov

Det kommer en dag
da vi innser at vi ikke
er fullt så spreke vi
heller..
.. at det ikke lenger er så lett å klatre
på taket, slå gresset, måke snø, ligge
på kne og luke i bed.

Da kan det være fornuftig å ha
etablert seg slik i god tid at man
kan bo trygt i et hyggelig miljø i en
bolig tilrettelagt for seniorer.

Bli med på dugnad
Gjennom Seniorboligklubben kan vi bli
mange nok til at vi i fellesskap kan bygge
hensiktsmessige boliger. Vi ønsker å bygge
boligblokker på egnede steder i Ålesund.
Når vi er mange kan vi få f.eks. vaktmester,
gode servicetilbud, gjesteleilighet til våre
besøkende, og tjenester av mange slag. Vi
ønsker å skape et godt sosialt miljø slik at
det kan gjøre hverdagen enklere og tryggere
for oss.
Det er en god begynnelse om du melder deg
som medlem i Seniorboligklubben. Det
forplikter ikke, men medlemsskap gir deg
rett til å velge deltagelse i ett av prosjektene
vi etablerer.

Å bli medlem i Seniorboligklubben
koster kr. 200/år.
I Seniorboligklubben får du ansiennitet
etter innmeldingsdato, så nøl ikke med å
melde din interesse nå. Det er anledning
til å tegne medlemsskap etter fylte 55 år.
Når SBK fremforhandler et tilbud til
medlemmene gjelder ansiennitet etter
tegningsdato, men disposisjonsrett til
boligseksjon kan først skje til medlem
som har fylt 60 år.
Ved fraflytting skal boenheten legges ut
for salg til medlem av SBK Ålesund etter
vilkår som blir fastsatt for det enkelte
prosjekt. Disse kan være organisert som
f.eks. borettslag, sameier eller borettslag
med spesielle klausuler. Dette
bestemmer medlemmene selv.

