Vil du bo i vores dejlige bofællesskab?
e????Sneglebo

Bofællesskabet Sneglebo søger nye beboere, som har lyst og mod på
fællesskab og fællesaktiviteter.
Hvem er vi?
Sneglebo består af 20 små rækkehuse og et fælleshus. Vi er pt. 13 beboere i alderen 10-70+ og en hund.
Grundet et langvarigt renoveringsprojekt, har vi snart 9 ledige boliger med plads til dig eller jer.
Sneglebo ligger i den vestlige del af Roskilde og vi bor tæt på skov, mose, fjord, marker, børneinstitutioner
og skoler. By- og bogbussen har stoppested tæt ved. Der er ikke langt til indkøb og til Roskildes centrum.
Formålet med bofællesskabet er de sociale og praktiske aktiviteter: Fællesspisning, som foregår i vores
fælleshus, flere gange om ugen, hvor vi spiser både kød og vegetarisk samt økologisk, hvis budgettet er til
det. Fælles arbejdsdage, inde og ude, hvor vi passer vores fællesarealer og fælleshus. Og festlige
begivenheder som Sankt Hans, julefrokost mv., samt andre sociale initiativer. Vi vægter beboerdemokratiet
højt, og holder jævnligt møder.

Hvem er du/I?
Vi forventer at du/I er åben for fællesskabet, og med initiativ og engagement vil indgå i vores bofællesskab.
Du har lyst til at tage ansvar for det fælles og være med til at udvikle vores bofællesskab.

Fakta om boligerne:
Alle boliger er små rækkehuse, med egen lille have. Vi har fælles vaskeri, som betales over huslejen.
Ledige boliger:
2-værelses på 55 kvm (2 stk)
2-værelses på 66 kvm (1 stk)
3-værelses på 66 kvm (5 stk)
4-værelses på 85 kvm (1 stk)
De 2-værelses på 55 kvm er i 1 plan, alle de øvrige boliger er i 2 plan.
Du kan se billeder, boligplaner og priser mm på: https://bosj.dk/sneglebo
Boligerne lejes ud igennem Boligselskabet Sjælland. Vi forventer at huslejen vil stige 1,7 % pr. 1/1 2022.
Vi regner med at boligerne er klare til indflytning i start 2022.

Interesseret? Så send en motiveret ansøgning til sneglebo@gmail.com, hvor du fortæller om hvem du/I
er og hvorfor et bofællesskab lige er dig/jer, så kommer du/I på vores interesseliste.
Denne annonce udløber xx. yy 2021

