Pensionistboliger i
Rudersdal Kommune
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Kriterier og praktiske oplysninger
Hvad er en pensionistbolig?
En pensionistbolig er en bolig, der ikke er specielt handicapvenligt indrettet. Den er
beregnet til borgere, der befinder sig i en særlig og sårbar situation og derfor har brug for
hjælp til at finde en bolig.
Rudersdal Kommune har 84 pensionistboliger fordelt i hele kommunen.
Det er lejeboliger, hvor nogle er administreret af et almennyttigt boligselskab og nogle af
Rudersdal Kommune.
Hvem kan søge?
Du kan søge en pensionistbolig, hvis du er enlig, bor i kommunen og på grund af sociale,
psykiske eller økonomiske forhold, har et særligt behov for at få anvist en bolig.
Sådan søger du
Du skal udfylde det digitale ansøgningsskema på Rudersdal Kommunes hjemmeside på
følgende link: Ansøgningsskema
Har du problemer med det digitale, kan du ringe til Social og Sundhed på tlf. 46 11 50 00
og få hjælp.
Når du har søgt om en pensionistbolig, vil en visitator eller terapeut besøge dig og
indhente relevante oplysninger om din funktionsevne og dine boligforhold.
Hvis du søger en pensionistbolig af økonomiske årsager, vil vi bede dig om at få
udarbejdet et budget i din bank.
Hvem træffer afgørelsen?
Når du søger en pensionistbolig, afgør Boligvisitationsudvalget, om du er berettiget til
boligen ud fra en samlet vurdering af din situation.
Hvor lang er ventetiden?
Der kan være lang ventetid på at få en pensionistbolig. Vi tildeler boligerne efter en
konkret vurdering af, hvilken ansøger der har det mest akutte behov, når der er en ledig
bolig.
Husleje og andre udgifter til pensionistbolig
Boligselskaberne for de enkelte bebyggelser fastsætter den omkostningsbestemte husleje.
Huslejen varierer afhængig af boligens størrelse, standard og alder. Ud over huslejen skal
du betale særskilt for varme og el.
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Pensionistbolig Flintemarken 7-85

Flintemarken 7-85
2950 Vedbæk
Administreret af Lejerbo
Pensionistboligerne Flintemarken ligger i Vedbæk, tæt på byens station og hovedgade.
Økonomi
Månedlig husleje inkl. varme: ca. 5.000 kr.
Indskud: ca. 13.444 kr.
Boligen
I Flintemarken er der 5 toværelses boliger og 17 etværelses boliger med alkove. Boligerne
er på 56 m2. Boligerne ligger i stueplan. Der er en terrasse til hver bolig.
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Pensionistbolig Kohavevej 15

Kohavevej 15, Trørød
2950 Vedbæk
Administreret af Rudersdal Ejendomme
Pensionistboligerne Kohavevej ligger i Trørød, tæt på byens torv.
Økonomi
Månedlig husleje inkl. varme: ca. 3.700 kr.
Boligen
I Kohavevej er der 4 toværelses boliger på 39-40 m2. Alle boligerne ligger i stueplan. Der
er et stort fælles udendørsareal.
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Pensionistbolig Lions Park Bregnerødvej 73-81

Bregnerødvej 73-81
3460 Birkerød
Administreret af Lions Park Birkerød
Pensionistboligerne Lions Park Birkerød ligger tæt ved Kajerød.
Økonomi
Månedlig husleje, inkl. varme: ca. 7.600 kr.
Indskud: ca. 38.000 kr.
Boligen
I Lions Park er der 18 toværelses boliger på 58 m2. Boligerne er fordelt i stueplan og 1.sal.
Der er en lille have til boligerne i stuen og til boligerne på 1. sal er der en lille altan.
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Pensionistbolig Nobis Mølle

Nobis Mølle 11- 41
3460 Birkerød
Administreret af Lejerbo
Pensionistboligerne Nobis Mølle ligger centralt i Birkerød tæt på Birkerød Bymidte og
hovedgaden med gode indkøbsmuligheder.
Økonomi
Månedlig husleje, ekskl. varme: Ca. 3.400 kr. (1.vær).
Indskud: Ca. 8.400 kr.
Boligen
I Nobis Mølle er der 6 etværelses og 1 toværelses bolig. Boligerne er på 36 – 75 m2.
6 boliger ligger i stueplan og en bolig ligger på 1.sal. Der er en lille have til hver bolig i
stuen og en altan til boligen på 1 sal. Der er et fælles udendørsareal. Der er ikke elevator i
bebyggelsen.
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Pensionistbolig Rudersdalvej 118 & 126

Rudersdalsvej 118 & 126, Øverød
2840 Holte
Administreret af Lejerbo
Pensionistboligerne Rudersdalsvej ligger i Øverød, tæt ved Holte Søllerød Sø.
Økonomi
Månedlig husleje inkl. varme: ca. 5.500 kr.
Indskud: ca. 14.100 kr.
Boligen
I Rudersdalvej er der 6 toværelses boliger på 59 m2. Boligerne er fordelt i stueplan, 1. sal
og 2. sal. Der er terrasse til boligerne i stuen og altan til boligerne på 1. og 2. sal.
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Pensionistbolig Rundforbivej 229-255

Rundforbivej 229-255
2850 Nærum
Administreret af Lejerbo
Pensionistboligerne Rundforbivej ligger i Nærum, tæt på Nærum Gadekær og byens
hovedgade.
Økonomi
Månedlig husleje inkl. varme: ca. 5.500 kr.
Indskud: ca. 13.700 kr.
Boligen
I Rundforbivej er der 7 to- værelser boliger. Boligerne er på 60 m2. Boligerne er fordelt i
stueplan og 1. sal. Der er ikke elevator i bebyggelsen.
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Pensionistbolig Sdr. Paradisvej 1-3

Sdr. Paradisvej 1 – 3
2840 Holte
Administreret af Rudersdal Ejendomme
Pensionistboligerne Sdr. Paradisvej ligger i Øverød tæt på Holte og indkøbsmuligheder.
Økonomi
Månedlig husleje inkl. varme: Ca. 6.000 kr.
Boligen
I Sdr. Paradisvej er der 20 toværelses boliger på 62-65 m2. Boligerne er fordelt i stueplan
og 1. sal. Der er terrasse til boligerne i stueplan og boligerne på 1.sal har en lille altan.
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Sådan søger du økonomisk støtte
Pensionistboliger er for borgere, som har sociale, psykiske eller økonomiske problemer,
der står i akut bolignød.
Boligstøtte:
Du kan søge boligstøtte, hvis du bor til leje i en pensionistbolig.
Mulighederne for at kunne få boligstøtte afhænger af:
•
•
•
•

Den samlede indkomst og formue
Hvor stor din/ jeres bolig er
Hvor meget du betaler i husleje
Hvorvidt du bor sammen med en ægtefælle

Boligstøtte søges hos Udbetaling Danmark via følgende link: Boligstøtte
Indskudslån:
Når du flytter ind i en bolig som lejer, skal du betale et indskud. Det er muligt at ansøge
kommunen om lån til at dække indskuddet i en almen bolig. For at kunne modtage dette
lån er der flere kriterier, der skal opfyldes: Fx skal din formue være under 81.500 kr. og din
husstands årlige indkomst være under 231.815 kr. Hvis du vil vide mere, kan du læse
mere på kommunens hjemmeside på følgende link: Lån til beboerindskud
Hvis du har brug for hjælp i forbindelse med den digitale ansøgning om lånet, kan du få
hjælp i Borgerservice. De træffes på tlf. 46 11 00 00.
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Social og Sundhed
Stationsvej 36 | 3460 Birkerød
www.rudersdal.dk
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