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Baggrund
Allerede fem år før pensionering var Hans og Ulla 
begyndt at drøfte muligheden for at flytte til en 
større by, da de kunne se, at de som pensionister 
ville få tid og mulighed for at dyrke alle de mange 
interesser inden for kultur, fritid og det sociale 
område, som de drømte om. 

I starten så de på ejerboliger, men de fik et chok 
over priserne og blev klar over, at de måtte træffe 
nogle valg. Hans havde heldigvis et gammelt bo-
ligbrev liggende, og de gik straks i gang med at 
søge efter en almen bolig i byen. De var nødt til 
at leje sig ind et andet sted i boligforeningen i en 
periode, før de fik tilbudt ønskelejligheden. 

Ud over at nyde børnebørnene og datteren så er 
de dybt optaget af kulturlivet. De er storforbruge-
re af næsten al kultur i form af koncerter, biograf, 
opera, litteratur, café, museer og udstillinger. De 
er optaget af at skabe et godt naboskab og er 
derfor fra starten mødt op til alle de fælles mø-
der og aktiviteter, som afdelingen har stået for. 
Faktisk føler de, at de bor i en form for seniorfæl-

lesskab, hvor man kan regne med de andre, hvis 
man skulle blive syg eller alene. 

Om boligen
Hans og Ulla bor i en nybygget lejlighed med tre 
værelser midt i bymidten i en større provinsby. 
Den er ny og nem at holde ren og overskue med 
et stort køkken i åben forbindelse med stuen. Den 
er nem at vedligeholde, så de nyder al den fri-
satte tid, som en almen bolig har givet dem.

De er glade for de fælles og billige gæsteværelser 
i bebyggelsen, så børn og venner kan overnatte, 
når de kommer på besøg. Da afdelingen ligger 
centralt i byen, er det ikke muligt at få en have, og 
derfor har de også erhvervet sig en kolonihave få 
kilometer derfra, så kan de bo der, når de har lyst.

De vil aldrig flytte herfra, da de har fået alt det, de 
drømte om: central beliggenhed, masser af kul-
turtilbud og tæt på kollektiv trafik. 

Ønsker til boligen
Et grønt område med mulighed for at dyrke grønt-
sager.

Hans og Ulla 
69 og 67 år, 

meget aktive pensionister


