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Om genhusning:
For nogle beboere kan byggeprocessen blive så stor en udfordring, at en genhus-

ning er nødvendig. 

Der kan være forskellige årsager til, at man har behov for at blive genhuset og 

derfor vil der blive foretaget en individuel vurdering af beboerens behov, så vi 

sammen kan finde den bedste løsning. 

Man vil få tilbudt én genhusningsmulighed.

Under en genhusning er der ikke adgang til boligen.

En genhusning betales af afdelingens beboere gennem den byggesum, det 
pågældende byggeprojekt skal overholde. Altså en solidarisk løsning hvor alle 
beboerne i en afdeling bidrager økonomisk.

En beboer kan genhuses efter nedenstående forudsætninger:

For at komme i betragtning til en genhusning, skal beboeren have en gyldig og 
udførlig læge-erklæring fra egen læge eller et sygehus, som anbefaler genhus-
ning på baggrund af en eller flere af følgende forhold:

1. Hvis du er plejekrævende, sengeliggende og får besøg af plejepersonale.

2. Hvis du lider af eller er i behandling af livstruende sygdom.

3. Hvis du har fysiske eller psykiske udfordringer, der kræver rolige og  stabile     
     boligforhold.

4. Hvis du er gangbesværet, afhængig af rollator og dermed ikke kan benytte     
     adgangsvej eller tilgå toilet- og badevognen.

5. Anden tungvejende årsag.

    Har du spørgsmål til genhusning, se kontaktdata på bagsiden:

Afdeling 4, Skovkanten - Nye badeværelser

Medbring til læge/sygehus

Byggeriet i Skovkanten falder i 2 dele:
 1.Brandsikring af hovedtrappen
 2.Nedbrydning af eksisterende bagtrappe og toilet, opførelse af ny   
    tilbygning med nye badeværelser.
Ad 1: 
I forbindelse med brandsikring af hovedtrappen skal beboeren benytte bagtrap-
pen til og fra boligen i en periode af ca. xx uger.
I dag benyttes bagtrappen fra boligen for adgang til kælderen med vaskeri, fælles 
badefaciliteter, cykelparkering, depotrum samt adgang til gårdrummet. Bagtrap-
pen har dagslys, gelænder og er af nyere dato.

Ad 2: 
I dag har knapt ¾ af lejlighederne i Skovkanten fælles badefaciliteter i kælderen. 
Hovedformålet med byggeriet er at etablere badeværelser til alle lejligheder.
I forbindelse med byggeriet af de nye badeværelser vil beboerens køkken være 
spærret af pga. sikkerhed og en simpel køkkenløsning etableres i lejligheden 
imens. Der er adgang til en fast toilet- og badevogn, som deles med én nabo og 
der tilbydes et tørkloset i boligen efter ønske. 
Den samlede byggeperiode for denne del af byggeriet er ca xx uger.


