Støtte i en ældre-og handicapegnet bolig
I en ældre- og handicapegnet bolig har du mulighed for at søge samme støtte, som hvis du
bor i en almindelig bolig.
Frit valg
Når du er godkendt til en ældre- og handicapegnet bolig, kan du vælge, om du ønsker at
bo i en af kommunens boliger eller i en anden kommune. Tilflytningskommunen skal dog
også vurdere, om du kan godkendes til en ældre- og handicapegnet bolig. Du kan godt
blive godkendt til en bolig i Hillerød, men få afslag i en anden kommune.
Tilbud om bolig
Når du får tilbudt en bolig, har du kort betænkningstid. Siger du ja, skal du overtage
boligen hurtigst muligt. Siger du nej, slettes du af listen og er velkommen til at søge igen
ved fornyet behov.
Boligindskudslån og boligstøtte
Du kan søge om boligindskudslån og boligstøtte, når du flytter ind i en ældre- og
handicapegnet bolig på samme vis, som når du flytter ind i en almen bolig.
Boligindskudslån kan du søge digitalt via www.hillerod.dk eller på www.borger.dk.
Boligstøtte kan du søge hos Udbetaling Danmark via www.borger.dk eller på tlf. 70 12 80
63.
Har du økonomiske spørgsmål, kan du henvende dig til Hillerød Kommune, Borger og
Socialservice, tlf. 72 32 00 00.
Kontakt
Vil du vide mere kan du kontakte Visitation og Hjælpemidler på
Telefon 72 32 00 00 eller digitalt via www.hillerod.dk
Telefontider:
Mandag til onsdag og fredag: kl. 10.00-11.30
Torsdag kl. 12.00-13.30
Du kan se mere om ældre- og handicapegnede boliger på www.hillerod.dk

Ældre- og handicapegnede boliger i Hillerød Kommune

Godkendelse til en ældre- og handicapegnet bolig
En ældre og handicapegnet bolig er en særligt indrettet 2- eller 3-værelses lejlighed,
hvor der fx er plads til kørestol.
Du kan søge om en ældre- og handicapegnet bolig, hvis det ikke er muligt at indrette
din bolig hensigtsmæssigt.
Kriterier
Du skal opfylde flere af følgende kriterier:
 Du har en væsentlig varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse
 Du har behov for en bolig, der er særligt indrettet til handicappede
 Din nuværende bolig er uegnet i forhold til din funktionsnedsættelse
 Du vil blive mere selvhjulpen med hensyn til praktiske gøremål, fx indkøb og tøjvask
 Du vil blive i stand til selvstændigt at forlade din bolig
 Du vil blive mere selvhjulpen med din personlige pleje.

For at få en ældre- og handicapegnet bolig skal du være indstillet på at flytte, når der
kommer en ledig bolig. Du kan ikke skrive dig op på forhånd, da boligerne tildeles efter
behov.

Ældre-og handicapegnede boliger i Hillerød Kommune
Boliger i Hillerød Centrum

Boliger i Hillerød Øst

Boliger i Hillerød Vest

Løngangsgade nr.13 J, 13 K, 15 A – L og 17 A –
C
48 boliger i stueplan, 1. sal og 2. sal med
elevator på 66,3 – 67,3 m² fordelt på 2 rum.
Det er tilladt at holde 2 husdyr, såfremt det er
registreret på ejendomskontoret.
Ejendomsadministrator er KAB.
Jensensvej nr. 2, 4, 6 og 8 og Grønnegade nr. 7,
9, 11 og 13
48 boliger i stueplan og 1. sal med elevator
Boliger på 65 m² fordelt på 2 rum.
Det er ikke tilladt at holde husdyr.
Ejendomsadministrator er KAB
Højager nr. 173, 201, 221, 241, 251, 273
6 boliger i stueplan.
69,5 m2 fordelt på 2 rum.
85,8 m2 fordelt på 3 rum.
Det er tilladt at holde 1 husdyr.
Ejendomsadministrator er Lejerbo.
Grønneager nr. 1, 3, 4, 7, 9 og 10
6 boliger i stueplan på 65 m² fordelt på 2 rum.
Det er tilladt at holde 1 husdyr.
Ejendomsadministrator er KAB.

Gadevang

Boliger i Skævinge By

Boliger i St. Lyngby

Rosen Allé 11-3320 Skævinge
15 boliger på 65 m² fordelt på 2 rum
Det er tilladt at holde 1 husdyr.
Ejendomsadministrator er Vibo.
Bremerholmen 1-19, St. Lyngby
10 boliger på 65,3 m² fordelt på 2 rum.
Det er ikke tilladt at holde husdyr.
Ejendomsadministrator er Vibo.

Boliger i Gørløse

Solvej 1-19, 3330 Gørløse
10 boliger på 62 m² fordelt på 2 rum.
Det er tilladt at holde husdyr.
Ejendomsadministrator er Vibo.

Boliger i Alsønderup

Rylevænget nr. 2-16 (lige numre)
8 boliger i stueplan.
69,5 m² fordelt på 2 rum.
70,0 m² fordelt på 2 rum.
84,4 m² fordelt på 3 rum.
Det er tilladt at holde husdyr.
Ejendomsadministrator er Lejerbo.

Boliger i Nødebo

Nødebohave 130-140
6 boliger på 60,4 m² i stueplan.
Det er tilladt at holde 1 husdyr. Det er
tilladt at holde 1 husdyr.
Ejendomsadministrator er Boligselskabet
Nordsjælland.

Sophienborgvænget nr. 21 – 73
26 boliger i stueplan på 70,4–73,1 m² fordelt på
2 rum.
Det er ikke tilladt at holde husdyr.
Ejendomsadministrator er KAB.
Kastanieparken nr. 139A-139F Stuen
139G-H-J-L-M-N 1. Sal
12 boliger i stueplan og 1.sal med elevator på
77,2–78,4 m² fordelt på 2 rum.
Det er tilladt at holde 1 husdyr.
Ejendomsadministrator er Boligselskabet
Nordsjælland.

Gadevanghuse nr. 2 – 12
I alt 6 boliger i stueplan på 69,5 m2 fordelt
på 2 rum.
Det er ikke tilladt at holde husdyr.
Ejendomsadministrator er Lejerbo.
Harløsevej 22 A-F, 3320 Skævinge
6 boliger på 57 m2 fordelt på 2 rum.
Det er tilladt at holde husdyr.
Ejendomsadministrator er Vibo.

