NOTODDEN KOMMUNE
Tildelingskontoret
Postboks 193, 3672 Notodden

Blueskommunen

Søknad om bolig/omsorgsbolig/sykehjem
SØKER

F:NR. (11 siffer)

Navn:
Adresse:
Postnr. /sted

Tlf. nr.

Begrunnelse for søknaden:

Hvis det blir liten plass her, kan eget ark legges ved.

Boliger uten fast bemanning

kryss (evt.
flere kryss)

Storgata 86 (med innskudd)
Storgata 92 (med innskudd)
Gransherad Eldrebolig
Haugmoen omsorgsbolig
Haugmoen eldreboliger (med innskudd)
Toreskås terasse (målgruppe personer med psykiske helseutfordringer.)

Boliger med heldøgns tjeneste
Teletunet omsorgshjem (inklusiv boenhet. til pers. med psyk. helseutf.)
Haugmoen bokollektiv for demente
Haugmotun omsorgshjem
Gransherad bygdeheim
Haugmotun sykehjem
Grosvoll Bofellesskap (målgruppe personer med psyk. helseutfordringer)
Lienveien 45 (målgruppe personer med rus og psyk. helseutfordringer)
Bolig for personer med funksjonshemming/utviklingshemming
Vi ber søker å frembringe nødvendig og relevant dokumentasjon. Undertegnede gir samtidig samtykke til at det innhentes
supplerende opplysninger fra offentlige organer og andre samarbeidspartnere der det er nødvendig. Jfr. Forvaltningsloven §
13, Lov om sosiale tjenester § 8-5, Lov om behandling av personopplysninger §§ 8, 9 og 11.
Søker kan reservere seg mot dette samtykket. I tilfelle sett kryss her .
Ansatte ved Tildelingskontoret er underlagt regler om taushetsplikt

Dato:

Søkers signatur:

Ved endring i søker sin situasjon ber vi fortløpende om oppdaterte opplysninger

Kort informasjon om boliger som tildeles av Tildelingskontoret

Boliger uten fast bemanning
Bolig i Storgata 86 og 92:
Tilrettelagte boliger i blokk. Ca. 47 kvadratmeter med ett soverom, integrert stue-kjøkkenløsning, bad og gang.
Eventuelt ordinære hjemmetjenester ved behov. Innskudd per 2017 på henholdsvis 162 222 kr. i Storgata 86 og
271 375 kr. i Storgata 92.
Eldrebolig i Gransherad
Tilrettelagt bolig på ca. 69 kvadratmeter med stue/kjøkken, et soverom og bad. Lokalisert umiddelbar nærhet
til bygdeheimen. Ordinære hjemmetjenester ved behov.
Omsorgsbolig på Haugmoen
Tilrettelagt bolig på 52-55 kvadratmeter med stue/kjøkken, et soverom og bad, lokalisert på Haugmoen i
umiddelbar nærhet til Haugmotun omsorgssenter. Ordinære hjemmetjenester ved behov
Eldrebolig på Haugmoen (rekkehus)
Tilrettelagte boliger på ca. 52 kvadratmeter med stue/kjøkken, et soverom og bad. Lokalisert nær Haugmotun
omsorgssenter. Ordinære hjemmetjenester ved behov. Innskudd per 2017 ca. 190 000 kr.
Toreskås Terrasse
Bolig med stue/kjøkken, et soverom og bad. Målgruppa er personer med psykiske helseutfordringer. Ordinære
hjemmetjenester ved behov

Boliger med heldøgns omsorg
Teletunet omsorgshjem
Boenheter på ca. 30 kvadratmeter – kombinert stue/soverom og eget bad. Tilknyttet felles kjøkken og stue
med 7 andre medboere. Et tilbud til brukere som på grunn av funksjonssvikt har et stort hjelpebehov, men ikke
så stort som for beboere i sykehjem. Har døgnbemanning.
Bokollektiv for demente på Haugmoen
Boenheter på 25-30 kvadratmeter, med stue/soverom og egne bad. Tilgang på fellesareal, spiserom og stue.
Har døgnbemanning
Haugmotun omsorgshjem og Gransherad bygdeheim
Boenheter på 22-25 kvadratmeter med eget bad, og med fellesareal, stue og døgnbemanning på
sykehjemsnivå.
Haugmotun sjukeheim (se kommunal forskrift for langtidsopphold i sykehjem)
Grosvoll bofelleskap og Underetasjen i Teletunet omsorgshjem
Boenheter med stue/kjøkken, soverom og bad og tilgang til fellesareal. Tilgang til døgnbemanning. Målgruppa
er brukere med psykiske helseutfordringer.
Lienveien 45
Boenheter med stue/kjøkken, soverom og bad og tilgang på fellesareal og døgnbemanning. Målgruppa er
brukere med alvorlig rus og psykiske helseutfordringer. Tilgang til døgnbemanning
Bolig for personer med funksjonshemming/utviklingshemming
Boenhetene er fordelt på Solhaugveien, Ole Bullgate, Lienveien 51, Basen i Storgata 86, Gulltun/Bjørkly og
planlagt bolig på Vannfronten. Boenhetene av noe variabel størrelse, men med egne bad og alle er tilknyttet
fellesareal og heldøgns bemanning.

