Søvejen
Søvejen (Bogruppe 5) er en andelsboligforening, som er en del af Andelssamfundet i
Hjortshøj.
Vores forening består af 17 boliger samt et fælleshus. Hver bolig betaler for 4m2 af
fælleshuset. Den enkelte bolig spænder fra 63 m2 (pt. ca. 689.000 kr. med en
husleje på ca. 4.300 kr.) til 110 m2 (pt. ca. 1.100.000 kr. husleje ca. 7.000 kr.).
I foreningen har vi et ønske om, at folk er interesseret i andelsboligfællesskabet med
tilhørende bogruppemøder, arbejdsdage og pedelordning på fællesarealer m.m.,
samt en interesse og deltagelse i AIH som sådan. Andelsboligerne var i sin tid klar til
indflytning i maj 2004, og vi har i den tid i gennemsnit haft salg hver 3 år.
Opskrivning på vores interesseliste: Vi har en interesseliste (ikke en venteliste), som
vores bestyrelse bruger i forbindelse med et salg af en af vores boliger.
Hvis I vil stå på denne interesseliste, så bedes I skrive til bestyrelsen@soevejen.dk og
bekræfte, at I gerne vil skrives op. I den forbindelse skal du/I give samtykke til
opbevaring af navn og mailadresse, dette gøres ved at skrive: ”Jeg/vi giver samtykke
til, at bestyrelsen Søvejen opbevarer navne og mailadresse med henblik på at blive
kontaktet, når der bliver et salg”. Man kan til enhver tid framelde sig interesselisten
ved at skrive til bestyrelsen.
Salgsprocedure: I forbindelse med et konkret salg bliver alle på interesselisten
kontaktet. Der vil være en fremvisning af boligen og foreningen. I den forbindelse
kan de interesserede få sendt diverse papirer vedr. foreningens vedtægter og
økonomi. Alle interesserede købere af den konkrete bolig bedes skrive lidt om,
hvem man er og ens motiver for at bo sammen med os i vores forening.
Herefter følger et tæt samarbejde mellem sælger og en salgsgruppe i foreningen.
Der vælges herefter mulige købere, som indkaldes til samtaler, på baggrund af den
profil man kommer med som enkeltperson, par eller familie.
Ved et øjekast på vores boliger kan man se, at de er bygget til netop at rumme både
enkeltpersoner, par og familier, og den sunde sammensætning ønsker vi i at bevare,
fordi vi netop opnår energien og indsparket fra flere aldre og livsstile.
Venlig hilsen Søvejen

