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Andelsboligforeninger for seniorer kom til Hou i 1992, da arkitektfirmaet Jette og 

Jørgen Frost Larsen, Skanderborg lavede et projekt bestående af 11 boliger og et 
fælleshus. Boligerne var på henholdsvis 75, 90 og 105m2. Alle boliger skulle være i et 

plan med egen lille have og et udhus på 5m2. 
Fælleshuset på 107m2 skulle indeholde stort forsamlingsrum, køkken, vaske- og 

hobbyrum, bad og gæsteværelser. Man købte et andelsbevis, og det gav så ret til at 
bo i et bestemt hus. Den 27/3-1992 kl. 15 blev 1. spadestik foretaget. 

 
Den 2/12-1992 blev der i avisen indbudt til Åbent Hus i Fyrrevænget 29, idet et hus 

på 105m2 var til salg. Beliggenheden kun 300 meter fra vandet var jo heller ikke 
dårlig. Grunden med de 11 huse er på 3666m2. 

 

Den 9/12-1992 kunne Houborgerne nu læse, at økonomien var i kaos for beboerne i 
Seniorbo.” Vi troede projektet var klappet og klart, da vi betalte indskud for et år 

siden. Nu viser det sig, at vi har købt ” katten i sækken”, siger Estrid og Arne Nielsen, 
Hou, der er andelshavere. Alle andelshavere forventes at flytte ind den 19/12-1992. 

Under byggeriet kom den ene fordyrelse efter den anden. Det bevirkede, at 
andelshaverne måtte skære i projektet med kr. 400.000,-. Resultatet blev, at der 

blandt andet blev skåret i jordarbejde, asfaltering af et fællesareal blev sparet væk, 
et tørrehus forsvandt, gulvbelægning blev ændret fra bøgeparket til ahornparket, der 

ville forblive ubehandlet, køkkenudstyret blev ændret og dørklokkeanlæg blev 
strøget. Næste overraskelse kom, da det viste sig, at grunden på Fyrrevænget var et 

skidt sted at bygge. Der havde tidligere været et hul, som var blevet fyldt op. Det 



betød, at der skulle udgraves ned til syv meters dybde og sand fyldes i, hvilket 
resulterede i en ekstra regning på ca. kr. 200.000,-. Oveni kom så chokket, da 

andelshaverne fandt ud af, at fjernvarmen ikke kom til Hou på det tidspunkt. Der var 
da brugt ca. kr. 200.000,- til installationer til fjernvarme. Nu måtte der så bygges et 

hus til oliefyr – udgift kr. 120.000,-. Der var ingen tvivl om, at andelshaverne følte sig 
meget dårligt rådgivet af både Odder Kommune og arkitektfirmaet – men 

andelshaverne måtte betale ved kasse et, der var jo ikke andre til det. Odder 
Kommune gav tilladelse til, at lånerammen måtte overskrides med to procent, hvortil 

Estrid Nielsen sagde: ”Det er penge vi selv skal afdrage og forrente. Odder Kommune 
burde have holdt os skadesløse i varmesagen”. Man kan godt forstå, at det ikke er 

rart at flytte ind i en ny bolig, og ikke vide, hvad huslejen bliver.  
 

 
 

Billedet er fra 1995, og det ser da rigtigt dejligt og færdigt ud. Senere blev beboerne 
tilsluttet fjernvarme, og det tidligere rum til oliefyr er i dag indrettet som tørrerum. 

Nogle af de første kendte, der flyttede ind, var Nete og Kristian Markfoged og Eva 
Rendtslev – alle fra Hou. De er desværre døde nu. Løbende er der sket udskiftning 

blandt beboerne, og i dag er der en god sammensætning af yngre og ældre beboere.  

  
Der er ikke ansat en vicevært, så derfor gør beboerne på skift rent i fælleshuset. 

To gange om året hjælper alle raske til med at gøre det fælles haveanlæg i stand. 
Er vejret til det, grilles der efter endt arbejdsdag. Ud over generalforsamlingen er der 

ikke faste sammenkomster, dog har der de senest år været nytårskur med et lettere 
traktement.   

 
 



 
Billedet er fra 1995, og i 

baggrunden ser man nogle 
huse i Seniorbo. 

Da Fyrrevænget og 
Askelunden er i samme 

grundejerforening, må 
beboerne i Seniorbo 

benytte legepladsen til 
deres gæster. I dag ser 

legepladsen ganske 
anderledes ud. 

 
 

 

 
 

 
 

Ruth Klemmensen fortæller, at hun kom til bofællesskabet i Hou fra Højbjerg sammen 
med sin mand den 1/3-2000.  De var begge glade for vand, derfor ville de flytte 

nærmere vandet, når deres arbejdsliv stoppede. En dag læste Ruth i Stiftstidende om 
et senior bofællesskab på Strandgade i Hou, og de besluttede sig for en tur til Hou for 

at se nærmere på husene. De syntes godt om det, og blev – troede de – skrevet op til 
et ledigt hus. Da de ringede nogen tid efter for at høre, hvordan det gik, viste det sig, 

at de ikke stod på ventelisten. Kort efter fortalte en af Ruths veninder, at hun havde 
læst, at et hus i Seniorbo i Fyrrevænget i Hou var til salg. Nu slog familien til – købte 

et andelsbevis og flyttede til et hus på 105m2. I dag er Ruths mand desværre død, 
men Ruth overvejer ikke at flytte til Tranbjerg, hvor familien bor. Hun har gode og 

hensynsfulde naboer, kender mange i byen og har ikke fortrudt købet i år 2000. 

 
Foreningens formand er Nancy Noer, og man kan få flere oplysninger af hende, hvis 

man er interesseret i at høre nærmere eller blive skrevet op til en ledig bolig.   
   

 
 

 
 

   
 

 

 
Kilder 

• Billeder fra Bente Schou 

• Diverse avisartikler 

• Skitse over byggeriet 

• Oplysninger fra Ruth Klemmensen, der bor Fyrrevænget 
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