Sendes til kommunen
Visitationsafdelingen
Job og Velfærd
Sønderborg Kommune
Ellegårdvej 25a
6400 Sønderborg

Ansøgning om ældrebolig

Vejledning
1. Du bedes så vidt mulig besvare alle spørgsmål i ansøgningen.
2. Send din ansøgning (side 1-4) til Job og Velfærd, Visitationsafdelingen
3. Visitation til venteliste for ældreboliger sker efter en samlet vurdering.
4. Du modtager en skriftlig afgørelse, når din ansøgning er behandlet.
5. Hvis der sker ændringer i din situation, skal du give besked til Visitationsafdelingen,
da det kan få betydning for din placering på ventelisten.
Ansøger 1
Fulde navn

Personnummer

Adresse
Postnummer

Telefonnummer
By

Nuværende opholdssted

Mailadresse

Ansøger 2
Fulde navn

Personnummer

Adresse

Telefonnummer

Postnummer

By

Nuværende opholdssted

Bemærk venligst:
Alle ansøgere skal underskrive ansøgningsskemaet på sidste side.
Øvrige personer på bopælen – som ikke søger ældrebolig
Ægtefælles/samlevers navn
Personnummer
Andre personers navn

Pårørende/kontaktperson
Navn

Relation til ansøger

Adresse
Postnummer og by

Telefonnummer
Personnummer (så post kan sendes digitalt)

Mailadresse
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Modtager af breve, boligafgørelse og lignende
Skriftlige henvendelser fra Job og Velfærd vedrørende boligansøgningen ønskes sendt til
Til ansøger

Til pårørende/kontaktperson

Betingelser der indgår i vurderingen til ældrebolig
Du kan blive optaget på venteliste til en ældrebolig, hvis
 Du på grund af fysisk funktionsnedsættelse har et varigt behov for en bolig, der er særligt
indrettet til ældre eller handicappede.
 Du fortrinsvis er over 65 år, og du bliver væsentlig mere selvhjulpen i forhold til praktiske
opgaver (fx indkøb, tøjvask eller rengøring), hvis du får en bolig, der er særligt indrettet til
ældre.
 Du fortrinsvis er over 65 år, og du bliver væsentlig mere selvhjulpen i forhold til personlig
pleje, hvis du får en bolig, der er særligt indrettet til ældre.
 Du fortrinsvis er over 65 år, og på grund af særlige individuelle psykiske eller sociale forhold
har du et varigt behov for en bolig, der ligger i umiddelbar nærhed af plejecenter med
aktivitets- og samværstilbud for ældre, som du ønsker at deltage i.
Det er en samlet vurdering af dine behov, der er afgørende for, om du kan blive godkendt til en
ældrebolig.
Du kan ikke få tilbudt ældrebolig, hvis
 Din ansøgning fx er begrundet i din nuværende boligs beliggenhed, at boligen er blevet for
stor eller dyr, eller at haven er for uoverskuelig.
 Din nuværende bolig kan blive indrettet hensigtsmæssigt fx ved tildeling af hjælpemidler eller
mindre boligændringer.
 Dit behov for en anden bolig skyldes udvendige adgangsforhold som fx trapper,
niveauforskelle eller lignende.
 Du har brug for en vedvarende indsats omkring fx aktiviteter og socialt samvær, og du er i
stand til at benytte kommunens tilbud om daghjem eller private tilbud.
 Alder er begrundelsen for din ansøgning om ældrebolig.
 Kommunen skønner, at du ikke har behov for en ældrebolig, der i sin indretning er særligt
udformet til ældre, handicappede og personer med vidtgående fysiske og psykiske handicap.
Hvis du ikke er omfattet af målgruppen for ældrebolig anbefaler vi, at du finder en passende bolig
på det private eller almene boligmarked.
Hvis du har et boligbehov som følge af, at du er sentudviklet, udviklingshæmmet, senhjerneskadet,
sindslidende eller misbruger: Vi henviser dig til kommunens øvrige boligtilbud, hvis vi skønner, at
du tilhører målgruppen for disse tilbud.
Betingelserne indgår i Sønderborg Kommunes kvalitetsstandard Ældrebolig.
Jeg/vi søger ældrebolig fordi
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Sæt kryds i oversigten ved den/de boliger, som du ønsker at søge.
Boligen er som regel 2-rums (60-65 m2).
Sæt
X

Placering

Bolig adresse

Nordborg
Nordborg

Borgmester Blomgrens Plads 4-26 (lige nr.)
Niels Steensens Vej 3-9, 19-25, 31-45
(ulige nr.)
Storegade 16 og 18 (heraf 2 stk. 3-rumsbolig)
Parkvej 9, 11, 12, 13 – 19 (alle nr.)
21-47 (kun ulige nr.)
Dam-bo 1-32
Grundtvigs Allé 158 (parcelhus)
Ler-bo 1-27
Odinsvej 8 (parcelhus)
Ottemosevej 9
Thorsvej 4 (parcelhus)
Vøl-Bo 1-27
Jørgensgård 2, st. dør 1-13 & 1.sal
dør 101-107
Tandsbjerg 10A, st. dør. 1-10 & 1.sal
dør 11-20
Mågevænget 12, lej. 1-27
Kongevej 32 – 40 lige nr.
Kystvej 3-13 ulige nr.
Fjordparken 1-8 (rækkehuse)
Mejerstoft 1+3
Dalsmark 19-49
Askerøj 1-24
Kløverløkke 1 og 25 (2-rumsbolig)
Kløverløkke 5 og 27 (3-rumsbolig)
Kløverholm 37
Degnegården 2. 1.sal & 2.sal
Østergade 37A til 37J
Sundvænget 5-12
Æblehaven 1-11
Hofgården 1,2,4,5,6,12,13,14,15,16,17,18,19
Hofgården 3 og 11 (3-rumsbolig)
Svanehaven 10-16 & 26-32 & 66-68
(lige nr.)
Svanehaven 18-20 & 42-48 & 58-64
(lige nr.)
Bakkebo 1-12
Svinget 25, 27, 29, 31
Svinget 23 og 33
Ærøvej 3, 5, 7, 9
Ærøvej 1 og 11
Vestvejen 2c
Maitoft 2-10 (lige nr.)

Nordborg
Guderup
Sønderborg
Sønderborg
Sønderborg
Sønderborg
Sønderborg
Sønderborg
Sønderborg
Sønderborg
Sønderborg
Sønderborg
Gråsten
Gråsten
Alnor
Kværs
Rinkenæs
Hørup
Hørup
Hørup
Hørup
Broager
Broager
Egernsund
Egernsund
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Augustenborg
Fynshav
Fynshav
Fynshav
Fynshav
Fynshav
Ullerup
Vester
Sottrup
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Antal
boliger/rum/dyr
12
2
ja
16
2
ja

Ejerforhold
Danbo
Danbo

10

2/3

ja

NAB

24

2

ja

Danbo

32
1
20
1
1
1
27
20

2
x
2
x
2
x
2
2

ja
ja
nej
ja
ja
ja
nej
ja

Søbo
SAB
Søbo
SAB
SAB
SAB
Søbo
SAB

20

2

ja

SAB

27
5
6
8
2
16
24
2
2
1
8
10
8
6
13
2
10

2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
3

nej
ja
Ja
Ja
ja
nej
nej
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

SAB
Gråst. And.
Gråst. And.
Gråst. And.
Gråst. And.
Gråst. And.
Søbo
Søbo
Søbo
Søbo
B.- 1942
B.- 1942
B.- 1942
B.- 1942
Søbo
Søbo
Kommunal

10

2

ja

Kommunal

12
4
2
4
2
1
5

2
2
3
2
3
2
2

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

Søbo
Søbo
Søbo
Søbo
Søbo
Gråst. And.
Gråst. And.
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Søger du ældrebolig i en anden kommune:

Ja

Nej

Kommunes navn og postnummer

Jeg giver hermed mit samtykke til at Job og Velfærd til brug for behandling af denne ansøgning
kan:
Ja

Nej
Indhente/videregive helbredsmæssige oplysninger fra egen læge, speciallæge eller
hospitalsafdeling.
Indhente/videregive oplysninger fra leverandøren af personlig og praktisk hjælp.
Indhente/videregive oplysninger fra hjemmesygeplejen.
Indhente/videregive oplysninger fra bopælskommunen, hvis bolig søges i anden
kommune.

Jeg er informeret om at jeg ifølge Persondataloven har ret til indsigt i de oplysninger, som
registreres om mig i forbindelse med min ansøgning og at jeg kan henvende mig til Job og Velfærd
om dette. Hvis der er registreret urigtige oplysninger, kan jeg kræve at få dem berigtiget.

Dato og underskrift – ansøger 1
Dato
Ansøgerens underskrift

Dato og underskrift – ansøger 2
Dato
Ansøgerens underskrift

Information
Visitationsafdelingens mailadresse er:
velfaerd@sonderborg.dk
Du kan se Sønderborg Kommunes kvalitetsstandarder på kommunens hjemmeside:
www.sonderborgkommune.dk
Har du spørgsmål om ansøgningsskemaet, sagsbehandlingen samt boligerne, bedes du kontakte
Boligteamet i Visitationsafdelingen, Job og Velfærd - telefon 88 72 45 23.
Har du spørgsmål om boligens beliggenhed, størrelse, indretning m.m. bedes du kontakte
boligforeningen.
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Oplysningspligt ved indsamling hos den registrerede







De indgivne oplysninger vil blive anvendt til det formål som er oplyst i dette
ansøgningsskema.
Oplysningerne vil ikke blive opbevaret længere end det er nødvendigt for udførelse af den
opgave, som oplysningerne er indgivet til.
Der gøres opmærksom på retten til akt- og registerindsigt samt retten til at indgive en klage til
en tilsynsmyndighed.
Tilbagetrækning af et eventuelt samtykke kan ske via kontaktpunkt på kommunens
hjemmeside.

Kontaktoplysninger databeskyttelsesrådgiver:
 Diana Sohl
 Tlf. 91 17 55 19
 Mail: diso@sonderborg.dk
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