Ansøgning om Handicap- og Ældrebolig
Navn: _______________________________________Cpr.nr:_______________________
Adresse: ____________________________________ Postnr.:_______________________
Tlf.nr.:________________________
Evt. ægtefælle/samlever: ________________________Cpr.nr:_______________________

Jeg søger om Handicap- og Ældrebolig:
 I Gladsaxe Kommune - Specielle ønsker kan afkrydses på listen over boliger.
 I anden kommune
Hvilken anden kommune:_______________________________________________
Jeg giver samtykke til, at de oplysninger visitationen har indsamlet i forbindelse med ansøgningen, sendes til den anden kommune / de andre kommuner du søger i.  JA  NEJ

Navn på egen læge:____________________________ Tlf.nr.:________________________
Jeg giver samtykke til, at Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen indhenter de helbredsmæssige og sociale oplysninger, der er nødvendige for behandling af ansøgning.  JA 
NEJ

Dato:_______________________

Ansøgers underskrift:_________________________________________________

Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen, tlf. 39 57 55 53, hjælper gerne med spørgsmål i forbindelse med ansøgningen.
Ansøgning samt oplysninger sendes til:
Gladsaxe Rådhus
Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen
Visitationen
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

Ansøgning om Handicap- og ældrebolig. Side 1

Handicap- og Ældreboliger
 ”Egegårdsvænget” – 68 boliger (+ 3 vær.)
Klausdalsbrovej 199-211/Signalvej 3-93, 2860 Søborg
 ”Gyngemosegård” – 21 boliger (+ 3 vær.)
Mørkhøjvej 174-328, 2860 Søborg
 ”Træningscenter Gladsaxe ” (Kildegården) – 20 boliger
Kildebakkegårds Allé 171, 2860 Søborg
 ”Træningscenter Gladsaxe” (Kildegården) – 18 boliger (+ 3 vær.)
Søborg Hovedgade 200, 2860 Søborg
 ”Træningscenter Gladsaxe” (Kildegården) – 32 boliger
Carl Møllers Allé 1, 2860 Søborg
 ”Kiplingeparken” – 15 boliger
Niels Finsens Allé 60-64, 2860 Søborg
 ”Kongshvileparken” – 16 boliger
Kongshvilevej/Sydskråningen, 2800 Kgs. Lyngby
 ”Rosenlund” – 28 boliger
Mørkhøjvej 332-334, 2860 Søborg
 ”Søborgparken” – 20 boliger
Erik Bøghs Allé 3, 2860 Søborg
 ”Teleparken” – 32 boliger (+ 3 vær.)
Telefonvej 5/Tinghøjvej 47A-C, 2860 Søborg
 ”Torvegård” – 6 Boliger
Torumvej 21-31, 2860 Søborg
 ”Ved Branddammen” – 35 boliger (+ 3 vær.)
Branddamsvej/Provst Bentzons Vej, 2860 Søborg

Alle boligerne er 2 værelses boliger, hvor intet andet er anført.
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Personlige oplysninger:
1. Skriv en kort begrundelse for din ansøgning

2. Beskrivelse af dine behov for praktisk hjælp og personlig pleje:

3. Andre årsager til at søge Handicap- og ældrebolig: (fx problemer i nuværende bolig)
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Orientering til ansøgere om handicap- og ældrebolig i Gladsaxe Kommune
Gladsaxe Kommune visiterer til handicap- og ældreboliger i Gladsaxe Kommune.
Hvis du ønsker at søge en Handicap- og ældrebolig i en anden kommune, skal du sende din
ansøgning til Gladsaxe kommune.
Betingelser for at få tildelt en handicap- og ældrebolig:
For at få tildelt en handicap- og ældrebolig skal du have et væsentligt funktionstab som følge
af handicap, der gør din bolig uegnet eller et fysisk funktionstab, der sammen med mentale
følger af færdighedstabet gør dig afhængig af personlig hjælp, som medfører, at du ikke er i
stand til at bo i den almindelige boligmasse.
Du kan også søge en handicap- og ældrebolig, hvis du har besvær med at færdes i og omkring din bolig, samtidig med problemer af både fysisk og psykisk karakter, som følge af
forskellige aldersbetingede sygdomme.
Mens du står på venteliste til handicap- og ældrebolig, vil din situation blive vurderet for at
sikre, at du stadig opfylder kriterierne for at være godkendt. Forbedres din tilstand, så du
ikke længere opfylder kriterierne, vil det betyde at du bliver slettet af ventelisten. Grunden til
denne vurdering er, at det kun er de borgere, der har et aktuelt behov for en handicap- og ældrebolig, som kan stå på ventelisten.
Hvis du har sagt nej tak til en Handicap- og ældrebolig på de ønskede adresser 3 gange, bliver du slettet af ventelisten.
Hvis du er taget af ventelisten, skal du søge igen for at blive godkendt.
Ventetid:
Byrådet har besluttet, at der højest må gå 2 år fra ansøger er visiteret til en handicap- og ældrebolig, til første tilbud om bolig gives, medmindre der er krav til adresse, størrelse, placering eller lignende.
Behandling af din ansøgning:
Vedlagte ansøgningsskema skal udfyldes. Når Gladsaxe Kommune har modtaget din ansøgning vil du blive kontaktet af en visitator fra Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen. Efter
et besøg i dit hjem vil visitator udarbejde en indstilling til Gladsaxe Kommunes visitationsudvalg.
Visitationsudvalgets afgørelse, herunder eventuelt forslag til andre løsninger, vil blive meddelt dig skriftligt.
Beskrivelse af handicap- og ældrebolig:
Lejlighed er uden dørtrin, beliggende i stueplan eller med elevator.
Køkken og badeværelse er indrettet til gangbesværede.
De fleste boliger har 2 værelser.
Der er enkelte 3-værelses boliger, som er forbeholdt ægtepar eller familier.

Ansøgning om Handicap- og ældrebolig. Side 4

