TILRETTELAGT BOLIG

OMSORGSBOLIG
En omsorgsbolig/tilrettelagt bolig 		
er en bolig som er tildelt av
Nedre Eiker kommune på et 			
helsemessig grunnlag,
men det er ikke noen institusjon.

Tjenestekontoret
Nedre Eiker kommune
Rådhusgata, 3050 Mjøndalen
Tlf. 32 23 25 00
Hvordan man søker, søknadsskjema og informasjon
om bolig og startlån/tilskudd rettes til:
NAV Nedre Eiker
Arbeidergata 34, 3050 Mjøndalen
Tlf. 55 55 33 33

En omsorgsbolig/tilrettelagt bolig er
brukers hjem og kommunale tjenester
dekkes etter søknad og innvilges etter
behov.
Boligen er ikke møblert og den må 		
utstyres av andelseier/leietaker med
møbler, sengetøy, støvsuger og
evt. vaskemaskin.

Besøksadresse: Rådhusgata 2, 3050 Mjøndalen
Postadresse: Postboks C, 3051 Mjøndalen
Telefon:
32 23 25 00

nedre-eiker.kommune.no

Illustrasjon: Stina Langlo Ørdal

Hvordan man søker og søknadsskjema på
omsorgsbolig og mer informasjon om
tjenester i bolig rettes til:

TILRETTELAGT BOLIG

OMSORGSBOLIG

I en omsorgsbolig/tilrettelagt
bolig må beboer selv sørge for:
EGET INNKJØP
Alt av hygieniske artikler må beboer 		
kjøpes selv. Dette inkluderer toalettpapir.
Innkjøp av vaskmiddel og lignende må 		
beboer og/eller pårørende også selv 		
ordne med.
Beboer må ordne med egen telefon og 		
TV-abonnement.
Pårørende må handle klær og ivareta 		
andre private oppdrag.
Alle regninger som kommer må brukere 		
eller pårørende ordne opp i selv.
Vi anbefaler her at det avtales faste
oppdrag med bank.
Noen av boligene har felles bespisning.
Noen av boligene har en egen velferdskasse
til ”det lille ekstra”.
Noen boliger har tilgang på arbeidsstue
og/eller kafé og fellesareale.
Tjenestekontoret kan gi deg informasjon om dette.

Omsorgsbolig i borettslag
En del av omsorgsboligene som tildeles i Nedre
Eiker kommune er Boligbyggelagsleiligheter som
må kjøpes.
Boligene tildeles av kommunen, men omsettes via
eiendomsmegler og etter bruk må eier eller
pårørende selv kontakte megler for å igangsette et salg.
Evt. lån og husleie løper til boligen er avhendet.

Ved utflytting:

Annet å merke seg:

Sjekk ut hva som er gjeldende oppsigelsesforhold i den
boligen du flytter inn i. Spør gjerne om hvordan man sier
opp leieforholdet før man flytter inn.

TRYGGHETSALARM
Det er ulike systemer på de forskjellige boligene.
Sjekk ut hva som gjelder der du flytter inn.

Noen fellesnevnere ved oppsigelse er:
Ansatte vil ikke si opp leieforholdet for beboer.
Ansatte vil ikke rydde eller vaske ut av
leiligheten.
Husleien løper ut oppsigelsestiden om boligen
ikke blir utleid. Det er derfor meget viktig at
leiligheten blir rengjort, ryddet og nøklene levert
så fort som mulig tilbake til huseier.
Bolig i borettslag selges via megler.

BRUK AV FASTLEGE
Beboer må bruke sin egen
fastlege og personalet følger
ikke til legen.
Beboer må selv betale
for egne medisinutgifter.
TANNLEGE
Her gjelder egne regler så kontakt
hjemmetjenesten om dette.

