BOLIGKATALOG
Visiterede boliger til borgere med særlige behov
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Boligkatalog for boliger til borgere med særlige behov
Forord
Furesø Kommune har fokus på at hjælpe og støtte borgerne til at leve et liv på egne præmisser og
med så stor grad af selvhjulpenhed, som det er muligt for den enkelte. Det skal være muligt for borgerne at forblive i nærmiljøet med fysiske rammer, som understøtter selvhjulpenhed.
Hvem kan blive godkendt til en visiteret bolig
Furesø Kommune råder over et bredt sortiment af visitationsboliger, som kan tilbydes borgere med
særlige behov.
I dette katalog finder du en samlet oversigt over de boliger, som Furesø Kommune kan visitere og
anvise borgere med særlige behov til.
For at kunne blive visiteret til en bolig, skal du opfylde følgende kriterier:
•
•
•
•

Du er ikke længere i stand til at bo i din nuværende bolig pga. fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse og har derfor behov for en bolig med særlig indretning og/eller placering
En visiteret bolig afhjælper og forbedrer i væsentlig grad din samlede situation
En visiteret bolig er et tilstrækkeligt tilbud, kombineret med øvrige hjælpemuligheder
Din situation kan ikke afhjælpes med øget hjælp og/eller boligændringer i den nuværende bolig.

Boligerne varierer i størrelse. 3- og 4-rums boliger anvises fortrinsvis til ægtepar/samlevende par og
børnefamilier.
Hovedparten af boligerne kan bruges til alle borgere med særlige behov. Nogle er ikke egnet til
borgere der har en fysisk funktionsnedsættelse, på grund af adgangsforhold til boligen, fx indretning
af badeværelse, trapper, niveauspring i lejligheden mv. eller uhensigtsmæssig indretning til borgere,
der bruger kørestol.
I kataloget er det angivet ved de boliger, som ikke er egnet til borgere med en fysisk funktionsnedsættelse. Der kan dog være boliger, som er velegnede til borgere med en fysisk funktionsnedsættelse, men som ikke er egnede, hvis du har brug for omfattende hjælp til f.eks. personlig pleje. I nogle
tilfælde vil det bero på en individuel faglig vurdering, når en konkret bolig, er blevet anvist en borger.
Hvis lejemålet omfatter en mindre have, påhviler det lejeren at holde denne.
Nogle boliger har egen have. Beboerne i disse boliger skal selv passe haven med hækklipning,
græsslåning mm. Det er derfor vigtigt, at du tager stilling til, hvem der vil stå pasning af haven.
Der må holdes husdyr i nogle af boligerne. Hvis det ikke er anført i beskrivelsen af boligen, skal du
kontakte det enkelte boligselskab. Du skal altid indhente en skiftlig tilladelse fra boligselskabet til
dit husdyr.
Hvis den visiterede borger ikke har behov for boligen længere, henstiller Furesø kommune til, at
boligen fraflyttes, ligeledes hvis der er en ægtefælle/samlever der ikke har behov for en visiteret bolig opfordres denne at fraflytte boligen.
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Visitationsboliger i andre kommuner – frit valg
Du har mulighed for at søge en visiteret bolig i en anden kommune. Det er en forudsætning, at du
opfylder kriterierne for at blive godkendt til en visitationsbolig både i Furesø Kommune og i tilflytningskommunen.
Hvordan søger du en visiteret bolig
Hvis du er under folkepensionsalderen, skal du kontakte kommunens afdeling for Borgere med nedsat funktionsevne, Voksen-Handicap.
Hvis du er over folkepensionsalderen, skal du kontakte Visitationen.
Kontakt til Borgere med nedsat funktionsevne, Voksen-Handicap:
Tlf.: 7235 4000
Åbnings- og telefontider:
Mandag - onsdag kl. 10.00 - 14.00
Torsdag kl. 10.00 - 17.00
Fredag kl. 10.00-14.00
Mail: handicap@furesoe.dk
Kontakt til Visitationen:
Tlf.: 7235 5630
Åbnings- og telefontider:
Mandag - onsdag kl. 10.00 - 14.00
Torsdag kl. 10.00 - 17.00
Fredag kl. 10.00-14.00
Mail: visitationen@furesoe.dk
Din sagsbehandler aftaler et hjemmebesøg hos dig, og du kan vælge at lade en pårørende eller bisidder deltage i besøget.
På besøget vurderer kommunen, hvordan du klarer dig i din nuværende bolig. Ansøgningsskemaet
udfyldes, og hvis det er nødvendigt, indhenter vi efterfølgende oplysninger fra fx hjemmeplejen eller hos din egen læge.
Din sagsbehandler træffer efterfølgende beslutning, om din ansøgning kan godkendes. Du vil modtage en skriftlig afgørelse.
Kommunens medarbejderne har tavshedspligt omkring dine personlige forhold. Det indebærer, at
dine oplysninger alene må videregives, med dit samtykke.
Klageadgang
Du kan klage over kommunens afgørelse senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen. Klagen
skal sendes til den pågældende afdeling i kommunen, som revurderer sagen. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, videresendes din klage til Ankestyrelsen.
Hvem får den ledige visitationsbolig?
Når din ansøgning er godkendt, skrives du op til en visitationsbolig. Det er kommunens boliganvisning Team Bolig, der anviser den konkrete bolig. Anvisning sker ud fra en konkret vurdering blandt
de boligsøgende. Tildeling af en bolig sker ud fra en faglig vurdering, herunder hvilken af de boligsøgende, der har det største behov for den ledige bolig.
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Der kan gå lang tid, inden du får tilbudt en bolig. Det skyldes, at der dels bliver få boliger ledige, og
dels at Team Bolig ved hver ledig bolig er forpligtet til at vurdere, hvem på ventelisten, der har det
største behov uafhængigt af, hvor længe borgeren har stået på ventelisten.
Derfor anbefaler vi, at du samtidig søger en bolig gennem de boligselskaber, der har boliger i Furesø Kommune. Oversigt over boligselskaberne ligger på kommunens hjemmeside
www.furesoe.dk.
Hvis du tre gange er blevet tilbudt en bolig, som du har takket nej til, vil du blive slettet på ventelisten. Du vil kunne ansøge på ny, såfremt der sker ændringer i din situation.
Økonomi
Boligstøtte
Du har mulighed for at søge om boligstøtte. Hvor meget du kan få i boligstøtte afhænger blandt andet af din husstandsindkomst, formue, boligens areal og huslejens/boligudgiftens størrelse.
Indskudslån
Det er muligt at søge Furesø Kommune om lån til betaling af indskud. Inden du søger, skal alle andre muligheder for at finansiere indskuddet være udtømte. Der er en række regler, som regulerer
dine mulighed for at få et lån. Reglerne stiller krav til, hvor høj husstandens indkomst, formue med
mere, er. Du kan læse mere om reglerne på www.borger.dk
Du kan også kontakte Team Bolig for at høre mere om dine muligheder for et indskudslån.
Kontakt Team Bolig
Tlf.: 7235 4000
Åbnings- og telefontider:
Mandag – tirsdag kl. 10.00 - 14.00
Torsdag kl. 10.00 - 17.00
Fredag kl. 10.00-14.00
Mail: teambolig@furesoe.dk
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BOLIGER I VÆRLØSE
BANEKROGEN, 3500 Værløse
Læssevej 20-50

Beskrivelse
Banekrogen består af rækkehuse med lyse facader og store vinduer. Bebyggelsen er i to etager, dog
er alle ældre- og handicapegnede boliger placeret i stueplan.
Banekrogen ligger nær Værløse Bymidte, hvor der er gode indkøbsmuligheder samt tæt på Værløse
Station med S-tog til Farum og København.
•
•
•
•
•

Boligerne anvises fortrinsvis borgere med nedsat gangfunktion
Husdyr er ikke tilladt
Boligerne er opført i 1997
9 stk. - 2-rumsboliger på 64 m².
Tilgængelige adgangsforhold for kørestolsbrugere ved hoveddør.
Ved haveindgang er der varierende niveauforskel i de forskellige boliger
El-scooter - kontakt boligselskabet for mulighed for placering og opladning.

Boligerne er egnede til kørestolsbrugere

Udlejer
Værløse Almennyttige Boligselskab
DAB
Finsensvej 33
2000 Frederiksberg
Tlf.: 7732 0000
Mail: servicecenter@dabbolig.dk
Hjemmeside: www.dabbolig.dk
Se mere på afdelingens hjemmeside om bl.a. økonomi og plantegninger
https://www.dabbolig.dk/vaerloese-almennyttige-boligselskab/afdelingsoversigt/banekrogen/banekrogen/

6

BORGERBO, 3500 Værløse
Bymidten 128-132

Beskrivelse
Lejlighederne har inddækket altan. Der er komfur, køleskab og emhætte. I badeværelset er der klargjort til vaskemaskine.
Boligerne ligger tæt på Værløse Bymidte, hvor der er gode indkøbsmuligheder samt tæt på Værløse
Station med S-tog til Farum og København.
•
•

Det er tilladt at holde ét husdyr
Boligerne er opført i 1982
5 stk. - 2 rums boliger på 70 m².

Boligerne er ikke egnede til kørestolsbrugere og borgere med nedsat gangfunktion

Udlejer
Borgerbo, Værløse
Advokatfirmaet Ulrik Møller
Bymidten 36 D
3500 Værløse
Tlf.: 4448 1100
Mail: advokat@ulrikmoller.dk
Hjemmeside: http://www.borgerbo123.dk/kontakt/
Kontakt udlejer for oplysninger om økonomi og plantegninger
http://www.borgerbo123.dk/kontakt/

7

BYMIDTEN, 3500 Værløse
Bymidten 49

Beskrivelse
Lejlighederne ligger på 2. sal, og der er elevator med plads til kørestol.
Lejlighederne har sydvendt terrasse med en smuk udsigt. Terrassen er delvist overdækket med glas
og danner en vinterhave i forbindelse med opholdsstuen.
Boligerne tildeles fortrinsvis borgere med nedsat gangfunktion.
•
•
•
•
•

Boligerne anvises fortrinsvis borgere med nedsat gangfunktion
Husdyr er ikke tilladt
Der kan ikke bevilges beboerindskudslån
Boligerne er opført i 1980
10 stk. 2 rums boliger på 75 m²
Elscooter - kontakt boligselskabet for mulighed for placering og opladning.

Boligerne er egnede til kørestolsbrugere

Udlejer
Deas Ejendomme
Ejby Industrivej 38
2600 Glostrup
Tlf.: 4333 8024
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ESPEBO, 3500 Værløse
Ryetvej 71-155

Beskrivelse
Espebo er opført som etagebygeri. Lejlighederne er placeret i stueetagen, med ca. 6-7 trin ned fra
hoveddøren til lejlighed. I bebyggelsen er der vaskeri og selskabslokaler. Alle boliger har en lille
have med niveaufri adgang til lejlighed. Der er busforbindelse til Værløse Station, hvor der kører Stog til Farum og København.
•
•
•

Det er tilladt at holde ét husdyr
Boligerne er opført i 1974
6 stk. - 2-rums boliger på 71 m²
Adgangsforhold: Lang rampe til havesiden, som primært er egnet for scooter/elkørestolsbrugere.

Boligerne er ikke egnede til kørestolsbrugere og borgere med nedsat gangfunktion

Udlejer
Værløse Almennyttige Boligselskab
DAB
Finsensvej 33
2000 Frederiksberg
Tlf.: 7732 0000
Mail: servicecenter@dabbolig.dk
Hjemmeside: www.dabbolig.dk

Se mere på afdelingens hjemmeside om bl.a. økonomi og plantegninger
https://www.dabbolig.dk/vaerloese-almennyttige-boligselskab/afdelingsoversigt/espebo/espebo/
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HESSELBO, 3500 Værløse
Sækkedamsvej 4-96, 5-175

Beskrivelse
Hesselbo består af rækkehuse beliggende lige op til skoven. I bebyggelsen er der selskabslokale.
Boligerne er beliggende i naturskønne omgivelser. Der er lidt længere til offentlig transport og indkøb.
•
•
•
•

Det er tilladt at holde ét husdyr efter ansøgning
Boligerne er opført i 1984
5 stk. - 2-rums boliger 65 m²
Boligerne anvises fortrinsvis til borgere med nedsat gangfunktion
Trin ved hoveddør ca. 15-25 cm. Trin kan ved nogle boliger delvis udlignes med en rampe.

Boligerne er egnede til kørestolsbrugere

Udlejer
Værløse Almennyttige Boligselskab
DAB
Finsensvej 33
2000 Frederiksberg
Tlf.: 7732 0000
Mail: servicecenter@dabbolig.dk
Hjemmeside: www.dabbolig.dk

Se mere på afdelingens hjemmeside om bl.a. økonomi og plantegninger
https://www.dabbolig.dk/vaerloese-almennyttige-boligselskab/afdelingsoversigt/hesselbo/hesselbo/
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JONSTRUPHUSENE, 3500 Værløse
Jonstrupvej 260-264
Chr. Hauchs Allé 14-30

Beskrivelse
Jonstruphusene er beliggende i naturskønne omgivelser. Der er fællesvaskeri, samt gode busforbindelser til Værløse og Ballerup.
•
•
•
•

Det er tilladt at holde ét husdyr
Boligerne er opført i 1994
20 stk. - 2-rums boliger på 68-74 m²
Boligerne anvises fortrinsvis borgere med nedsat gangfunktion
Trin ved hoveddør ca. 15 cm. Trin kan ved nogle boliger udlignes med en rampe.

Boligerne er egnede til kørestolsbrugere

Udlejer
Hareskov-Værløse Andelsboligforening
Boligkontoret Danmark
Afdelingskontoret Allerød
Kirkevænget 8A
3450 Allerød
Tlf.: 4817 2221
Mail: alleroed@bdk.dk
Hjemmeside: https://www.hva-bolig.dk/
Kontakt udlejer for oplysninger om økonomi og plantegninger
https://hva-bolig.dk/afdelinger/afdeling-9-jonstruphusene
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NØRRESKOVHUSENE, 3500 Værløse
Skovgårds Alle 99-193

Beskrivelse
Nørreskovhusene er 1-plans gårdhavehuse i mursten. Alle boliger har en lille have og et skur.
Boligerne ligger i Værløse tæt ved Bymidten med indkøbsmuligheder, idrætsanlæg og offentlig
transport. Der er fællesarealer med legeplads. Naturskønt område tæt ved skov og sø.
Boligerne har køl/frys og komfur.
•
•

Det er tilladt at holde ét husdyr efter ansøgning
Boligerne er opført i 1974
8 stk. - 2-rums boliger på 55 m².

Boligerne er ikke egnede til kørestolsbrugere og borgere med nedsat gangfunktion

Udlejer
Hareskov-Værløse Andelsboligforening
Boligkontoret Danmark
Afdelingskontoret Allerød
Kirkevænget 8
3450 Allerød
Tlf.: 4817 2221
Mail: alleroed@bdk.dk
Hjemmeside: https://www.hva-bolig.dk/

Kontakt udlejer for oplysninger om økonomi og plantegninger
https://hva-bolig.dk/afdelinger/afdeling-9-jonstruphusene
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SKOVGÅRDEN, 3500 Værløse
Skovgården 1-23, 4-22

Beskrivelse
Skovgården er etagehuse nær Værløse Bymidte. Til de nederste lejligheder hører en lille have, mens
lejlighederne på 1. sal har altan. Der er elevator i bebyggelsen. Boligerne ligger i tilknytning til
Skovgårdens Aktivitetscenter. I bebyggelsen er der fællesvaskeri og fælleslokale.
•
•
•
•

Det er ikke tilladt at holde husdyr
Boliger er opført 1986
41 stk. - 2-rums på 65 m²
6 stk. - 3-rums på 83 m²
Boligerne tildeles fortrinsvis ældre borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse
Boligerne kan ikke tildeles til børnefamilier.

Boligerne er egnede til kørestolsbrugere

Udlejer
Værløse Almennyttige Boligselskab
DAB
Finsensvej 33
2000 Frederiksberg
Tlf.: 7732 0000
Mail: servicecenter@dabbolig.dk
Hjemmeside: www.dabbolig.dk
Se mere på afdelingens hjemmeside om bl.a. økonomi og plantegninger
https://www.dabbolig.dk/vaerloese-almennyttige-boligselskab/afdelingsoversigt/skovgaarden/skovgaarden/
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SKOVGÅRDS ALLE, 3500 Værløse
Skovgårds Alle 1-23

Beskrivelse
Etagebygning nær Værløse Bymidte. Bygningen ligger tæt ved indkøbsmuligheder, idrætsanlæg og
offentlig transport. Der er 6 trappetrin op til lejligheden.
•
•

Det er tilladt at holde ét husdyr efter ansøgning
Boligerne er opført i 1968
2-rums bolig på 72 m².

Boligerne er ikke egnede til kørestolsbrugere og borgere med nedsat gangfunktion

Udlejer
Borgerbo, Værløse
Advokatfirmaet Ulrik Møller
Bymidten 36 D
3500 Værløse
Tlf.: 4448 1100
Mail: advokat@ulrikmoller.dk
Hjemmeside: http://www.borgerbo123.dk/kontakt/

Se mere på afdelingens hjemmeside om bl.a. økonomi og plantegninger
http://www.borgerbo123.dk/kontakt/

14

STORKEKROGEN, 3500 Værløse
Storkekrogen 2-10

Beskrivelse
Storkekrogen består af gule rækkehuse i hyggelige Kirke Værløse. Boligerne er beliggende tæt på
dagligvarebutik og med god busforbindelse til Værløse. Til boligerne hører en lille overskuelig have.
•
•

Boligerne er opført i 1979
5 stk. - 2-rums boliger på 68 m2
Boligerne anvises fortrinsvis borgere med nedsat gangfunktion.

Boligerne er egnede til kørestolsbrugere

Udlejer
Furesø Kommune
DAB
Finsensvej 33
2000 Frederiksberg
Tlf.: 7732 0000
Mail: servicecenter@dabbolig.dk
Hjemmeside: www.dabbolig.dk
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TIBBEVANGHUSENE, 3500 Værløse
Tibbevangen 80A-80L

Beskrivelse
Tibbevanghusene er rækkehuse og er beliggende i naturskønne omgivelser.
Der er gode busforbindelser til både Værløse og Bagsværd.
•
•
•
•

Det er tilladt at holde husdyr
Boligerne er opført i 2004
10 stk. - 3-rums boliger: 85 m²
Boligerne anvises fortrinsvis til borgere med nedsat gangfunktion
Varme betales direkte til forsyningsselskab.

Boligerne er egnede til kørestolsbrugere

Udlejer
Hareskov-Værløse Andelsboligforening
Boligkontoret Danmark
Afdelingskontoret Allerød
Kirkevænget 8A
3450 Allerød
Tlf.: 4817 2221
Mail: alleroed@bdk.dk
Hjemmeside: https://www.hva-bolig.dk/

Kontakt udlejer for oplysninger om økonomi og plantegninger
https://www.hva-bolig.dk/afdelinger/afdeling-10-tibbevanghusene/
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TOFTEBO, 3500 Værløse
Bymidten 36

Beskrivelse
Lejlighederne er beliggende på Værløse Bymidte. Der er elevator i bebyggelsen. Lejlighederne har
en sydvendt terrasse ud mod Bymidten. Der er åbent køkken i forbindelse med stuen og en dejlig
stor repos, der kan benyttes til opbevaring. Repos’en er ikke beregnet som et værelse.
•
•
•

Det er tilladt at holde én kat
Boligerne er opført i 1964
6 stk.- 2-rums boliger på 69 - 80 m²
Boligerne tildeles fortrinsvis borgere med nedsat gangfunktion.

Boligerne er egnede til kørestolsbrugere

Udlejer
Værløse Almennyttige Boligselskab
DAB
Finsensvej 33
2000 Frederiksberg
Tlf.: 7732 0000
Mail: servicecenter@dabbolig.dk
Hjemmeside: www.dabbolig.dk
Se mere på afdelingens hjemmeside om bl.a. økonomi og plantegninger
https://www.dabbolig.dk/vaerloese-almennyttige-boligselskab/afdelingsoversigt/toftebo-ii/tofteboii/
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VESTERBO, 3500 Værløse
Vesterbo 2-52, 1-197

Beskrivelse
Vesterbo er rækkehusbebyggelse og alle boligerne har en lille have og et udhus. Vesterbo ligger nær
Værløse Bymidte, hvor der er gode indkøbsmuligheder samt Værløse Station med S- tog til Farum
og København.
•
•
•

Det er ikke tilladt at holde husdyr
Boligerne er opført i 1955
3 stk. - 3-rums boliger på 68 m²
Boligerne er uden komfur. Der er el-vandvarmer i hver bolig.

Boligerne er ikke egnede til kørestolsbrugere og borgere med nedsat gangfunktion

Udlejer
Værløse Almennyttige Boligselskab
DAB
Finsensvej 33
2000 Frederiksberg
Tlf.: 7732 0000
Mail: servicecenter@dabbolig.dk
Hjemmeside: www.dabbolig.dk
Se mere på afdelingens hjemmeside om bl.a. økonomi og plantegninger
https://www.dabbolig.dk/vaerloese-almennyttige-boligselskab/afdelingsoversigt/vesterbo/vesterbo/
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BOLIGER I FARUM
AKACIEPARK, 3520 Farum
Akaciepark 1-14, 40-63

Beskrivelse
Akaciepark er en blanding af boliger som selskabet udlejer og visiterede boliger, som kommunen
udlejer. De visiterede boliger er indrettet med størst mulig hensynstagen til ældre og handicappede.
Alle boliger har fra stuen adgang til lille have med terrasse. Til hver bolig er der et lille udhus.
•
•
•
•

Det er tilladt at holde ét husdyr
Der er 24 boliger. Kommune anviser hver anden ledige bolig
17 stk. - 2 rumsboliger på 63,30 m²
7 stk. - 3 rumsboliger på 83,20 m²
Adgang til boligen via hoveddør og have
Boligerne anvises fortrinsvis til ældre med nedsat gangfunktion.
.

Boligerne er egnede til kørestolsbrugere

Udlejer
Boligselskabet Farumsødal
DOMEA.dk
Oldenburg Alle 3
2630 Taastrup
Tlf. 7664 6464
Mail: domea@domea.dk
Hjemmeside: www.domea.dk

Se mere på afdelingens hjemmeside om bl.a. økonomi og plantegninger:
https://www.domea.dk/afdelinger/akaciapark/sider/default.aspx
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FARUM MIDTPUNKT, 3520 Farum
Nygårdterrasserne 2A-87F
Paltholmterrasserne 201A -301F

Beskrivelse
Boligerne i Farum Midtpunkt er boliger med store terrasser. Boligerne ligger centralt og tæt på plejehjemmet Svanepunktet samt Farum Bytorv med gode indkøbsmuligheder.
Alle boliger ligger tæt på en elevator.
•
•

Det er tilladt at holde husdyr
Boligerne er opført i 1972-1975
8 stk.- 2-rums boliger på 81 m² og 83 m².

Boligerne er ikke egnede til kørestolsbrugere og borgere med nedsat gangfunktion

Udlejer
Furesø Boligselskab
KAB
Enghavevej 81,
2450 København NV
Tlf. 3363 1000
Mail: ek-farummidtpunkt@kab-bolig.dk
Hjemmeside: www.kab-bolig.dk
Kontakt udlejer for oplysninger om økonomi og plantegninger
http://furesoe-boligselskab.dk/
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FREDTOFTEPARKEN, 3520 Farum
Farum Hovedgade 43-45

Beskrivelse
Fredtofteparken er blevet ombygget og moderniseret i 1999/2000 til senioregnede boliger. Det er en
flot bebyggelse med udsigt over Skulpturparken og tæt på Farum sø. Boligerne i stuen har egen lille
have, mens de øvrige boliger har altan. Til boligerne hører også kælderrum. Bebyggelsen har elevator, eget fælleslokale og et mindre vaskeri.
•
•
•

•

Det er tilladt at medbringe ét husdyr, men det er ikke tilladt at anskaffe husdyr efter indflytningen
Kommune anviser hver anden ledige bolig
Boligerne er ombygget i 1999. Der er 47 boliger og består i alt af:
17 stk. - 2 rumsboliger på 53,20 – 86,90 m²
17 stk. - 3 rumsboliger på 84,70 – 105 m²
13 stk. - 4 rumsboliger på 105,50 – 110,20 m²
Boligerne anvises fortrinsvis til ældre med nedsat gangfunktion.

Boligerne er egnede til kørestolsbrugere

Udlejer
Boligselskabet Farumsødal
DOMEA.dk
Oldenburg Alle 3
2630 Taastrup
Tlf.: 7664 6464
Mail: domea@domea.dk
Hjemmeside: www.domea.dk

Se mere på afdelingens hjemmeside om bl.a. økonomi og plantegninger
https://www.domea.dk/afdelinger/fredtofteparken/sider/default.aspx
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GAMMELGÅRDSVEJ, 3520 Farum
Gammelgårdsvej 1A–J

Beskrivelse
Gammelgårdsvej er en mindre rækkehusbebyggelse i et plan med lille have. Der er fælles vaskeri,
som dog ikke er handicapegnet.
Indkøbsmuligheder findes på nærliggende Farum Hovedgade og Akacietorvet. Der er busforbindelse til Farum Bytorv og Farum Station med togforbindelser til Værløse og København.
•
•
•

Det er tilladt at holde ét husdyr
Bebyggelsen er opført i 1988
9 stk. - 2-rums boliger på 60 m2
Boligerne anvises fortrinsvis til yngre borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Boligerne er egnede til kørsetolsbrugere

Udlejer
Boligselskabet Farumsødal
DOMEA.dk
Oldenburg Alle 3
2630 Taastrup
Tlf.: 7664 6464
Mail: domea@domea.dk
Hjemmeside: www.domea.dk
Se mere på afdelingens hjemmeside om bl.a. økonomi og plantegninger
https://www.domea.dk/afdelinger/gammelgaardsvej/sider/default.aspx
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GEDEVASEVANG, 3520 Farum
Hestetangsvej 20A–46B

Beskrivelse
Gedevasevang er en selvejende institution, som består af 41 handicapegnede boliger samt et brugerstyret aktivitetshus. Bebyggelsen er bygget i gule mursten med trægavle. Der er direkte adgang til
privat terrasse og lille have. Der er et fællesvaskeri. Der er busforbindelse til Farum Bytorv og Farum Station.
I aktivitetshuset kan borgerne spise i caféen, hvor der også er en kiosk og genbrugsbutikken "Biksen", som har åbent alle hverdage. Derudover er der café-eftermiddage med underholdning, bl.a.
musik, sang og spil. Indkøbsmuligheder findes på det nærliggende Akacietorv.
•
•
•

Det er tilladt at holde husdyr
Boligerne er opført i 1979
37 stk. - 2-rums boliger på 61 m²
4 stk. - 3-rums boliger på 76 m²
Boligerne anvises fortrinsvis ældre med nedsat gangfunktion.

Boligerne er egnede til kørestolsbrugere

Udlejer
Den Selvejende Institution Gedevasevang
Centerleder Birgit Viekær
Hestetangsvej 30 A
3520 Farum
Tlf.: 4495 2255
Mail: gedevasevang@mail.tele.dk
Kontakt udlejer for oplysninger om økonomi og plantegninger
https://gedevasevang.dk/
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HESSELBÆKPARK, 3520 Farum
Hesselbækpark 1-103, 2-156

Beskrivelse
Bebyggelsen ligger i den østlige del af Farum. Boligerne er en blanding af familie boliger og visiterede boliger. Til hver bolig hører en lille have og et udhus. Bebyggelsen har 3 fælleshuse og et vaskeri. Det ene fælleshus er indrettet til aktivitetshus. Aktivitetshuset indeholder vaskeri, værksted,
bibliotek og bliver også brugt til øvelokale for musikere.
•
•
•

•

Det er tilladt at holde ét husdyr
Boligerne er opført i 1987
Der er 130 boliger og består i alt af:
10 stk. - 1-rums boliger på 38,80 m2
51 stk. - 2-rums boliger på 53,10-65,70 m²
67 stk. - 3-rums boliger på 85,80 m²
2 stk. – 4-rums boliger på 92 m²
De store boliger anvises fortrinsvis til familier med børn.

Da kommunen har anvisningsret på 24 af boligerne, kan boligens indretning variere fra
bolig til bolig, Boligerne er som udgangspunkt egnede til kørestolsbrugere.

Udlejer
Boligselskabet Farumsødal
DOMEA.dk
Oldenburg Alle 3
2630 Taastrup
Tlf.: 7664 6464
Mail: domea@domea.dk
Hjemmeside: www.domea.dk

Se mere på afdelingens hjemmeside om bl.a. økonomi og plantegninger
https://www.domea.dk/afdelinger/hesselbaekpark/sider/default.aspx
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LILLEVANG, 3520 Farum
Lillevænget nr. 6-11

Beskrivelse
Boligerne er placeret i forbindelse med plejehjemmet Lillevang. Det er et naturskønt område i den
vestlige del af Farum med udsigt til fredede arealer. Lillevang er en lav bebyggelse, hvor facaderne
er beklædt med cedertræ.
Boligerne er tilknyttet fællesarealet, hvor der er hygge- og spisekrog med et køkken, inklusiv køleskab til fælles brug. Der er et lille fællesvaskeri.
Boligerne er indrettet med en flytbar skillevæg mellem sove- og opholdsstue. Der er direkte adgang
til henholdsvis fælles have og egen privat terrasse.
Der er let adgang til Aktivitetscentrets bygning, hvor der er en frisør, kiosk, fodterapeut, omsorgstandpleje og café.
•
•
•

Det er ikke tilladt at holde husdyr
Boligerne er opført i 1998
7 stk. 2-rums boliger på 64 m² (inkl. del af fællesarealet)
Boligerne anvises fortrinsvis ældre borgere med nedsat gangfunktion.

Boligerne er egnede til kørestolsbrugere

Udlejer
Boligselskabet Farumsødal
DOMEA.dk
Oldenburg Alle 3
2630 Taastrup
Tlf.: 7664 6464
Mail: domea@domea.dk
Hjemmeside: www.domea.dk
Se mere på afdelingens hjemmeside om bl.a. økonomi og plantegninger
https://www.domea.dk/afdelinger/lillevang-plejeboliger/sider/default.aspx
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LILLEVANGSPARK, 3520 Farum
Lillevangspark 1-133

Beskrivelse
Lillevangspark er en rækkehusbebyggelse i ét plan, der ligger i den vestlige del af Farum.
Bebyggelsen er en blanding af boliger der anvises af boligselskabet og boliger der anvises af kommunen. Mange af boligerne har udsigt til landlige omgivelser. Der er eget fælleshus og et mindre
vaskeri.
•
•

•
•

Det er tilladt at holde ét husdyr
Boligerne er opført i 1999/2000 og består i alt af:
20 stk. - 2-rums boliger: 72 m2
64 stk. - 3-rums boliger: 85 m2 (tildeles fortrinsvis til ægtepar/samlevende par)
16 stk. - 4-rums boliger: 100 m2 (tildeles fortrinsvis til børnefamilier)
Der hører ikke køle- og fryseskab til boligens udstyr
Boligerne tildeles fortrinsvis borgere med nedsat gangfunktion.

Da kommunen har anvisningsret på hver anden ledig bolig af de 100 boliger, kan boligens
indretning variere fra bolig til bolig, Boligerne er som udgangspunkt egnede til kørestolsbrugere.

Udlejer
Boligselskabet Farumsødal
DOMEA.dk
Oldenburg Alle 3
2630 Taastrup
Tlf.: 7664 6464
Mail: domea@domea.dk
Hjemmeside: www.domea.dk

Se mere på afdelingens hjemmeside om bl.a. økonomi og plantegninger
https://www.domea.dk/afdelinger/lillevangspark/sider/default.aspx
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SEJLGÅRDEN, 3520 Farum
Farum Hovedgade 98-120

Beskrivelse
Sejlgården består af små rækkehuse i ét plan, alle med egen lille have og udhus og har eget fælleslokale. Indkøbsmuligheder findes på det nærliggende Akacietorv.
Der er busforbindelse til Farum Station, hvor der er S-tog til Værløse og København.
•
•
•

Det er tilladt at holde ét husdyr
Boligerne er opført i 1998
3 stk. 2-rums boliger på 67 m2
8 stk. 3 rums boliger på 85 m2
Bebyggelse er bestemt for yngre fysisk handicappede.

Boligerne er egnede til kørestolsbrugere

Udlejer
Boligselskabet Farumsødal
DOMEA.dk
Oldenburg Alle 3
2630 Taastrup
Tlf.: 7664 6464
Mail: domea@domea.dk
Hjemmeside: www.domea.dk

Se mere på afdelingens hjemmeside om bl.a. økonomi og plantegninger
https://www.domea.dk/afdelinger/sejlgaarden/sider/default.aspx
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VEJGÅRDSPARK, 3520 Farum
Vejgårdspark 1-153, 2-126

Beskrivelse
Bebyggelsen er rækkehuse, som ligger i den østlige del af Farum. Boligerne er en blanding af boliger som boligselskabet udlejer og boliger som kommunen anviser. Der er to små trappetrin til boligen. Bebyggelsen har eget fælles vaskeri.
•
•
•

Det er tilladt at holde ét husdyr
Der er 126 boliger. Kommunen anviser 15 boliger med to rum.
Boligerne er opført i 1975 og består i alt af:
15 stk. - 2-rums boliger på 54 m²
39 stk. – 3-rums boliger på 89 m²
72 stk. – 4-rums boliger på 106-121 m².

Boligerne er ikke egnede til kørestolsbrugere og borgere med nedsat gangfunktion

Udlejer
Boligselskabet Farumsødal
DOMEA.dk
Oldenburg Alle 3
2630 Taastrup
Tlf.: 7664 6464
Mail: domea@domea.dk
Hjemmeside: www.domea.dk

Se mere på afdelingens hjemmeside om bl.a. økonomi og plantegninger
https://www.domea.dk/afdelinger/vejgaardspark/sider/default.aspx
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ÆBLELUNDEN, 3520 Farum
Æblelunden

Beskrivelse
Bebyggelsen består af 50 boliger i ét plan. Bebyggelsen er beliggende i den vestlige del af Farum og
tæt på svømmehal og Farum Park. Alle boliger har en lille have og et udhus. Der er fælleshus og et
vaskeri.
•
•
•
•

Det er tilladt at holde ét husdyr
Der er 50 boliger. Kommunen anviser hver anden ledige bolig
Boligerne er opført i 1989 og består i alt af:
40 stk. - 2 rumsboliger fra 58 – 63 m²
10 stk. - 3 rumsboliger på 82 m²
Boligerne anvises fortrinsvis ældre borgere med nedsat gangfunktion.

Boligerne er egnede til kørestolsbrugere

Udlejer
Boligselskabet Farumsødal
DOMEA.dk
Oldenburg Alle 3
2630 Taastrup
Tlf.: 7664 6464
Mail: domea@domea.dk
Hjemmeside: www.domea.dk

Se mere på afdelingens hjemmeside om bl.a. økonomi og plantegninger
https://www.domea.dk/afdelinger/aeblelunden/sider/default.aspx
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