Visitation og Hjælpemidler

Ældre- og
handicapegnede
boliger
Her kan du læse om, hvilke muligheder, der er for ældre- og
handicapegnede boliger i Hillerød Kommune, hvad der skal til for
at blive godkendt til én, og hvordan du søger.

ÆLDRE- OG HANDICAPEGNEDE BOLIGER I HILLERØD KOMMUNE

Godkendelse
til boligerne

En ældre- og handicapegnet bolig er

du bruger kørestol eller rollator for

en lejlighed, der er særligt indrettet

at komme rundt.

til mennesker med varige funktionsnedsættelser. Lejligheden er typisk

Den handicapegnede bolig skal også

på to rum.

gøre dig mere selvhjulpen, fx ved, at
du bliver i stand til at klare personlig

I en ældre- og handicapegnet bolig

pleje eller selv kan sørge for prakti-

har du mulighed for at søge samme

ske gøremål som rengøring, indkøb

støtte, som hvis du bor i en almin-

og tøjvask.

delig bolig.
At have svært ved at færdes på
For at du kan blive godkendt til en

trapper eller at den nuværende

ældre- og handicapegnet bolig, skal

bolig enten er uoverkommelig eller

du have en varig funktionsned-

er solgt er derfor ikke i sig selv nok

sættelse, der gør det nødvendigt

til at blive godkendt til en ældre- og

med en særligt indrettet bolig. Det

handicapegnet bolig.

kan fx være, at du ikke kan komme
omkring i en almindelig bolig, fordi
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Du kan blive godkendt til en ældreog handicapegnet bolig, hvis flere af
disse udsagn gælder for dig:
•

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

•

Dit behov for bolig kan ikke dækkes i en
almindelig bolig, fx en almen bolig

Det har også betydning, om du med
boligen:
•

Bliver mere selvhjulpen med hensyn til praktiske gøremål og personlig pleje

•

Kan forlade din bolig selv
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Boligindskudslån og
boligstøtte
Du kan søge om boligindskudslån

i forbindelse med din bolig, kan du

og boligstøtte, når du flytter ind i en

henvende dig til Hillerød Kommune,

ældre- og handicapegnet bolig på

Borger- og Socialservice, på telefon

samme måde som når du flytter ind

7232 0000. Åbningstiderne er man-

i en almen bolig.

dag-onsdag 10-14, torsdag 12-17 og
fredag 10-12.

Du kan søge om boligindskudslån
digitalt via www.hillerod.dk eller på
www.borger.dk.
Du kan søge om boligstøtte hos
Udbetaling Danmark via www.borger.dk eller du kan henvende dig på
telefon på 7012 8063.
Hvis du har spørgsmål om økonomi

SIDE 4
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Ansøgning
og tildeling

Du kan søge om en ældre- og han-

op på forhånd.

dicapegnet bolig på Hillerød Kom-

Når der kommer en ledig bolig,

munes hjemmeside www.hillerod.

skal du være indstillet på at flytte

dk/aeldrebolig eller på www.borger.

hurtigt.

dk (under afsnittet ”ældre”).
Frit valg mellem kommuner
Når du har sendt en ansøgning, vil

Når du er godkendt til en ældre- og

du blive kontaktet af Visitation og

handicapegnet bolig, kan du vælge,

Hjælpemidler. Der kan godt gå op til

om du ønsker at bo i en af Hillerød

nogle måneder.

Kommunes boliger, eller i en anden
kommune. Tilflytningskommunen

Det er de ansøgere, der har størst

skal dog også vurdere, om du kan

behov for en ældre- og handica-

godkendes til en ældre- og handi-

pegnet bolig, der først får tilbudt

capegnet bolig. Du kan godt blive

en ledig bolig. Der kan derfor være

godkendt til en bolig i Hillerød, men

ventetid, og du kan ikke skrive dig

få afslag i en anden kommune.
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Oversigt over
boliger
Hillerød Centrum

Hillerød Vest

Løngangsgade 13 J, 13 K, 15 A-L og

Grønneager 1, 3, 4, 7, 9 og 10.

17 A-C.

Der er 6 boliger i stueplan på 65 m²

Der er 48 boliger i stueplan, 1. sal

fordelt på to rum.

og 2. sal, og der er elevator. Boliger-

Det er tilladt at holde et husdyr.

ne er på ca 65 m² fordelt på to rum.

Ejendomsadministrator er KAB.

Det er tilladt at holde to husdyr,
hvis de er registreret på ejendoms-

Sophienborgvænget 21-73.

kontoret.

Der er 26 boliger i stueplan på ca 70

Ejendomsadministrator er KAB.

m² fordelt på to rum.
Det er ikke tilladt at holde husdyr.

Jensensvej 2, 4, 6 og 8 og Grønnega-

Ejendomsadministrator er KAB.

de 7, 9, 11 og 13.
Der er 48 boliger i stueplan og 1. sal

Kastanieparken 139A-139F, stuen og

med elevator. Boligerne er på 65 m²

139G-H-J-L-M-N, 1. sal.

fordelt på to rum. Det er ikke tilladt

Der er 12 boliger i stueplan og 1.sal

at holde husdyr.

med elevator på ca 78 m² fordelt på

Ejendomsadministrator er KAB.

to rum.
Det er tilladt at holde et husdyr.
Ejendomsadministrator er Boligselskabet Nordsjælland.
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Skævinge By

Gørløse

Harløsevej 22 A-F, Skævinge.

Solvej 1-19, Gørløse.

Der er 6 boliger på 57 m² fordelt på

10 boliger på 62 m² fordelt på to

to rum.

rum.

Det er tilladt at holde husdyr.

Det er tilladt at holde husdyr.

Ejendomsadministrator er Vibo.

Ejendomsadministrator er Vibo.

Rosen Allé 11, 3320 Skævinge.
Der er 15 boliger på 65 m² fordelt

Nødebo

på to rum.

Nødebohave 130-140.

Det er tilladt at holde et husdyr.

Der er 6 boliger på 60 m² i stueplan.

Ejendomsadministrator er Vibo.

Det er tilladt at holde et husdyr.

St. Lyngby

Ejendomsadministrator er Boligselskabet Nordsjælland.

Bremerholmen 1-19, St. Lyngby.
Der er 10 boliger på 65 m² fordelt
på to rum.
Det er ikke tilladt at holde husdyr.
Ejendomsadministrator er Vibo.
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Ældre- og handicapegnede boliger er
indrettet til mennesker med varige fysiske
eller psykiske funktionsnedsættelser.
Du kan blive godkendt til en ældre- og
handicapegnet bolig, hvis du lever op til
kriterierne, og ikke kan få indrettet din
nuværende bolig eller kan få dækket dit
behov i en almindelig bolig, fx en almen
lejebolig.

Hillerød Kommune

www.hillerod.dk

Åbningstider:

Visitation og

Telefon: 7232 0000

Mandag og tirsdag 10-14

Hjælpemidler

Torsdag 12-17

Trollesmindealle 27

Fredag 10-12

3400 Hillerød
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