Frit valg af ældrebolig:
Siden den 01. juli 2002 har alle personer, der er godkendt til ældrebolig, ret til at søge i bopælskommune samt på tværs
af kommunegrænserne.
Borgere i Albertslund:
Hvis du ønsker ældrebolig i anden kommune skal du først godkendes til ældrebolig i Albertslund kommune. Såfremt du
opfylder kriterierne, bliver du kontaktet af en hjemmesygeplejerske, der udarbejder en funktionsbeskrivelse. Herefter
sender Borgerservice, Team Bolig ansøgning og funktionsbeskrivelse til den ønskede kommune.
Udenbys borger:
Hvis du er udenbys borger, skal du opfylde de gældende regler i både fraflytningskommune og tilflytningskommune. Ansøgning og godkendelse til ældrebolig fra egen kommune skal vedlægges.

Underskrift
__________
Dato

______________________
Underskrift ansøger

_______________________
Underskrift ægtefælle/samlever

Orientering
Som følge af persondataloven, retssikkerhedsloven og bek. 119 af 24. februar 2005 om statsrefusion og tilskud, samt
regnskabsaflæggelse og revision på det sociale område, §41, skal kommunen gøre Dem opmærksom på følgende:

Kommunen kan indhente oplysninger fra offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasser, der er nødvendige
for sagens afgørelse jf. retssikkerhedslovens § 11a, stk. 2, og i visse tilfælde kontrollere lønudbetalinger, jf.
retssikkerhedslovens § 12a.

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til offentlige myndigheder m.fl.,
der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen.

Alle oplysninger kan indhentes og videregives i elektronisk form.

De har ret til at få at vide, hvilke oplysninger kommunen registrerer om Dem.

De kan kræve forkerte oplysninger rettet.
Ansøgningen kan afleveres til Albertslund Rådhus, Borgerservice – Team Boliganvisning eller sendes til:
Albertslund Rådhus
Borgerservice
Team Boliganvisning
Nordmarks Allé
2620 Albertslund

Borgerservice
Team Boliganvisning

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé
2620 Albertslund

Ansøgning om ældrebolig i Albertslund
Kommune

www.albertslund.dk
borgerservice@albertslund.dk
T 43 68 68 68
F 43 68 65 96

Ansøgning om ældrebolig i Albertslund Kommune

Hvilket punkt opfylder du?

Ansøgning om ældrebolig

For at blive skrevet på venteliste til ældrebolig, skal man opfylde følgende kriterium:
Borgere der har et funktionsniveau, som gør at de vil få gevinst ved at flytte til en ældrebolig, som er specielt indrettet til
personer med nedsat funktionsevne, og hvor behovet ikke kan opfyldes i nuværende bolig.

Ansøger
Navn

Personnummer

Nuværende adresse
Postnummer

By

Telefonnummer

Mobilnummer

Derfor bedes du oplyse følgende:
Mobilitet:
Kan færdes i hjemmet

uden hjælpemidler

med hjælpemidler

Kan færdes udenfor hjemmet

uden hjælpemidler

med hjælpemidler

Kan gå op og ned af trapper

uden hjælpemidler

med hjælpemidler

Klarer selv indkøb

ja

nej

Benytter offentlig transport

ja

nej

Ægtefælle/samlever
Navn

Personnummer

Hjælpemidler:
stok

Indkomstoplysninger - dokumentation skal vedlægges for 3 måneder
Ansøger

Ægtefælle/samlever

Årlig bruttoindkomst kr.:

Årlig bruttoindkomst kr.:

rollator

kørestol

Begrundelse/egen beskrivelse af situationen
Oplysning om nuværende bolig
Antal værelser:

Husleje inkl. varme:

Adgangsforhold til bolig, fx trapper:

Andre forhold, der har betydning for bevægelse i lejligheden:

Ønsker til fremtidig bolig
Antal rum:

Husdyr:

□ Hund □ Kat □ Andet:

Max. husleje inkl. varme:

Ønsker til beliggenhed
Ældrebolig på Hedemarksvej/Nyvej (sæt kryds)

Ældrebolig i Kanalens Kvarter (sæt kryds)

Ældrebolig i Bækgården 9 (sæt kryds)

Pårørende i Albertslund Kommune - udfyldes kun af udenbys borgere
Navn

Familieforhold

Adresse

Telefonnummer

Navn

Familieforhold

Adresse

Telefonnummer

02

Team Boliganvisning

el kørestol

