
 Ansøgning til handicapegnet bolig 

 

I forbindelse med ansøgning om en handicapegnet bolig, gøres du opmærksom på, at 
du indvilliger i, at være aktivt søgende, og derfor er parat til at flytte inden for kort 
tid, når du tilbydes en bolig. 
 
Ansøgers navn:    Cpr.nr.  
       
   
Ægtefælle/samlevers navn:   Cpr.nr.  
       
   
Adresse:       
       
  
Telefon:       
  
Nuværende bolig:      
 Ejerbolig    Lejebolig       Hus      Lejlighed      Værelse 
        
Hvor mange værelser i nuværende bolig:    
  
Er der trappe          ja         antal trin:       nej        
        
Er der trappe udendørs:    ja         antal trin:          nej        
    
Er der elevator           ja           nej        
   
Er der brus/bad           ja            nej        
   
Modtager du: 
      
 Hjemmehjælp:  ja         nej             
       
 Madservice:  ja         nej        
       
 Hjemmesygepleje  ja         nej        
       
 Daghjem   ja         nej        
       
 Træning   ja         nej        
       
  
Bruger du hjælpemidler       ja             nej        
   
Hvis ja, hvilke hjælpemidler     
       
       
  



 Ansøgning til handicapegnet bolig 

 

Hvorfor søger du om en handicapegnet bolig:    
       
       
       
    
Helbredsforhold med betydning for ønsket om at flytte til en handicapegnet bolig: 
       
       
       
   
Hvis jeg bliver godkendt til en handicapegnet bolig ønsker jeg:  
 Bolig for enlig: 
Klakkehøj  2 rum    58m2  1 Kat tilladt 
Sønderhaven 2 rum 76,92m2      
Østerhøj Bygade 2 rum    58m2  1 Hund eller Kat tilladt 
Egebjerghaven 2 rum   58m2  1 Hund eller Kat tilladt  
Egebjerghaven 2 rum 72m2  1 Hund eller kat tilladt 
Linde Alle  2 rum 75m2 
Hedeparken 5 2 rum 59m2 
Plantanbuen 2 rum 62-65m2  1 Hund eller Kat tilladt 
Egely  2 rum 69m2  1 Kat tilladt  
Skovlunde Torv 2 rum 82-85m2 
 Bolig for par: 
Linde Alle  3 rum 92m2 
Hedeparken 5 3 rum 81m2 
Egely  3 rum 83-91m2  1 Kat tilladt 
Skovlunde Torv 3 rum 82-85m2 
Sønderhaven 3 rum 86,82m2  
Handicapegnet bolig søges i anden Kommune:    
       
Sammen med ansøgning giver jeg min tilladelse til, at der kan indhentes relevante 
lægelige oplysninger, som supplement til min ansøgning:   
                       
Egen læges navn:     
Dato:  Ansøgers underskrift:    
       
   
 
Det udfyldte og underskrevne skema returneres til: 
 
Hjælpemidler og Visitation 
Rådhuset 
Hold-An vej 7 
2750 Ballerup   
 
Eller sendes pr. mail hjm-vis@balk.dk 


