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Planlæg din boligfremtid i god tid 

Med alderen oplever mange, at 
behovene til deres bolig ændrer sig.  

Måske er din bolig blevet for stor, 
eller du har fået brug for at komme 
tættere på indkøbsmuligheder eller 
familie.  

Som udgangspunkt har du selv 

ansvaret for at finde en bolig, som 
opfylder dine behov. Derfor anbefaler 
vi, at du forbereder dig i god tid, 
inden behovet bliver for presserende. 

Overvej allerede nu, hvor du gerne vil 
bo, og om det skal være en ejer-, 
andels- eller lejebolig.  

Ældrevenlig almen bolig 

Der kan være lang ventetid på 
ældrevenlige almene boliger. Derfor 
anbefaler vi, at du i god tid skriver dig 
på ventelisterne ved de almene 

boligselskaber. Det gælder især hvis 

du har specifikke ønsker til 
eksempelvis beliggenhed.  

I boksen herunder kan du se de seks 
største almene boligselskaber i 

Holbæk Kommune. Du kan også finde 
et samlet overblik på 
www.danmarkbolig.dk.   

 

Ældreboliger 

Holbæk Kommune kan bevilge dig en 
ældrebolig, hvis du har en varig 
funktionsnedsættelse og er bevilget 
personlig og/eller praktisk hjælp. 

Du kan også komme i betragtning 
hvis det kan betyde en væsentlig 
forbedring i din mulighed for at klare 

dig uden hjælp fra andre. 

Du skal visiteres til en 
ældrebolig 

Det er Boligvisitationen, som vurderer 
dit behov for en ældrebolig. Der er 
ingen egentlig venteliste, da boligerne 
tildeles efter behov.  

Du kan kontakte Boligvisitationen på 

tlf. 72 36 36 36 eller via 

boligvisitationen@holb.dk  

Hvis du får afslag, har du krav på en 
skriftlig begrundelse. 

Ældrevenlig bolig med 
kommunal anvisning 

Hvis du ikke kan visiteres til en 
ældrebolig, har du mulighed for at 
blive skrevet op til en ældrevenlig 
bolig med kommunal anvisning.  

Boligerne bliver tildelt efter behov, og 
du kan kun forvente at få ét tilbud. Vi 

forsøger at tage hensyn til eventuelle 
ønsker om beliggenhed, men kan ikke 
garantere at opfylde det. 

Du kan få et ansøgningsskema hos 
boligvisitationen,  din sundheds-
vejleder eller ved at kontakte 
Boligkontoret på 72 36 25 06 eller 
boligkontoret@holb.dk  

 

Almene boligselskaber i Holbæk Kommune 

Boligselskabet Sjælland  Lejerbo 

Sjællandsvænget 1  Kasernevej 75 
4000 Roskilde   4300 Holbæk 
46 30 47 00   70 12 13 10 
www.bosj.dk   www.lejerbo.dk 

Holbæk Boligselskab  VAB 

Kløverstien 205  Elmevej 4 
4300 Holbæk   4450 Jyderup 
76 64 66 90   59 25 80 00 
www.holbaekboligselskab.dk  www.vab.dk 

Byggeforeningen af 1933  Domea 
Valdemar Sejrsvej 13  Oldenburg Allé 3 
4300 Holbæk    2630 Taastrup 
59 43 20 22   76 64 64 64 
www.byg.33.dk   www.domea.dk 

Se ældreboligerne 

På www.holbaek.dk/ældreboliger 

kan du få et overblik over de 
enkelte ældreboligafdelinger.  

http://www.danmarkbolig.dk/
mailto:boligvisitationen@holb.dk
mailto:boligkontoret@holb.dk

