
Om foreningen 

Foreningens historie 

Andelsboligforeningen Seniorbo 2 Viby, blev oprettet og bygget i 1997-98. De første andelshavere 

flyttede ind kort før jul 1998. Under byggefasen blev der afholdt fællesmøder, så vi kendte 

hinanden godt før indflytningen. Der er naturligvis også kommet nye tilflyttere hen ad årene. 

Vores bebyggelse ligger tæt ved bus og indkøbsmuligheder. MEGA SYD ligger et par km herfra. 

Spar ca. 1 km. Naturen er skøn her i vores område. En cykeltur rundt om Brabrand Sø og Aarslev 

Engsø er en god mulighed. Ellers ligger Høskoven i gåturafstand herfra. Der er ca. 7 km ind til 

Aarhus centrum. Der er et aktivt lokalcenter her – Bøgeskovhus, hvor der bl.a. er forskellige kurser, 

en kunstklub, og mulighed for selvtræning i Seniormotion. 

Fællesskabet 

Vi afholder 1 generalforsamling pr. år. Vi har 3 fællesmøder om året, hvor vi starter med 

fællesspisning, Som ugentlige tilbud i salen er der både eftermiddagshygge og en spilledag. 

Desuden er der en fælles travetur i omegnen.  To gange årligt er der en årsfest for alle i salen. Det 

er en tradition, at fødselarer på runde fødselsdage inviterer på en lille anretning i fælleshuset. 

Mod jul har vi et bankospil og en julefrokost. 

 

Fælles faciliteter 

Vores fælleshus er i 2 etager. Stueetagen indeholder en hall, toilet, værksted, gildesal, køkken og 

et bryggers med vaskemaskine og tørretumbler. Første sal indeholder 2 store værelser og et 

badeværelse. Som andelshaver kan vi leje værelserne til en symbolsk pris som et tilbud til vore 

gæster 

Ejendommen 

Seniorbo 2 Viby er en 50+ bebyggelse, der består af 24 huse, bygget som åben lav bebyggelse 

omkring et fælleshus. Vores sted bliver ofte betegnet som oaselignende af besøgende. 

Bebyggelsen har fire hustyper:  8 stk. på 103 m2, 4 stk. på 97 m2, 5 stk. 93 m2 og 7 stk. 78 m2. 

Husene er bygget ældrevenlige og alle er i ét plan. Alle har en lille privat have på såvel forside som 

på bagside af huset. 

 

 


