
Plejeboliger
Du kan få en plejebolig, hvis du ikke længere kan 
klare dig i egen bolig eller ældrebolig.

En plejebolig er indrettet til ældre og handicap
pede og har tilknyttet personale døgnet rundt.

Der findes både almindelige plejeboliger og  
boliger til borgere ramt af demens.

Du kan få en plejebolig, når:
• du har et betydeligt varigt nedsat fysisk og/el

ler psykisk funktionsniveau 

• du i væsentlig grad har behov for pleje, tilsyn, 
omsorg, struktur og tryghed hele  
døgnet rundt 

• du har et behov for hjælp og pleje, som ikke 
kan tilgodeses i din nuværende bolig

• du er ude af stand til at klare dig selv din nu
værende bolig, og har sociale behov som ikke 
kan imødekommes i andre boformer

Hvis du og din ægtefælle/samlever fortsat ønsker 
at bo sammen, kan I ansøge om en plejebolig, 
der er egnet til to personer.

Læs mere om lovgrundlaget - lov om almen 
boliger (almen boligloven § 5 stk 2).

Sådan søger du en plejebolig
Du kan søge om en plejebolig ved at anvende 
ansøgningsskemaet på Silkeborg Kommunes 
hjemmeside www.silkeborgkommune.dk eller 
ved at henvende dig til Visitationen  
(se kontaktoplysninger på bagsiden).

Det er muligt at søge plejebolig i en anden 
kommune, men du skal stadig rette henvendelse 
til Visitationen i Silkeborg Kommune, der skal 
behandle din ansøgning. Herefter sender vi den 
til den kommune, du ønsker at flytte til, hvor 
ansøgningen også skal godkendes.

plejebolig
Sådan søger du en

http://silkeborgkommune.dk/
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Hvordan behandles din ansøgning?
Når Visitationen har modtaget din ansøgning,  
vil du få brev om et besøg.

Det er en god idé at være to om at høre, hvad der 
bliver sagt, når vi besøger dig. Derfor opfordres 
du til at have en bisidder med. 

Ved besøget vurderer vi dit nuværende funkti ons
niveau i forhold til din bolig, hvordan du klarer 
dig i din hverdag, og hvilken hjælp du modtager.

Visitationen kan derudover have brug for at  
indhente oplysninger fra fx din praktiserende 
læge m.v. Det giver du dit samtykke til på  
boligansøgningen.

På baggrund af denne helhedsvurdering vil 
Visitationen afgøre, om du er berettiget til en 
plejebolig.

Du vil herefter modtage en skriftlig afgørelse, 
hvor du også kan se, hvordan du eventuelt kan 
klage over afgørelsen (se Silkeborg Kommunes 
sagsbehandlingsfrister på  
www.silkeborgkommune.dk)

Når du er godkendt til en plejebolig
Når du er blevet godkendt til at få en plejebolig 
i Silkeborg Kommune, bliver du optaget på en 
venteliste.

Søger du ikke om et specifikt plejecenter, vil du 
blive optaget på den generelle venteliste.

Når kommunen har en ledig plejebolig, vurderer 
Visitationen, hvem der har størst behov for den 
ledige bolig på det aktuelle tidspunkt. Det betyder, 
at plejeboligerne tildeles efter behov, og ikke 
efter hvor længe du har stået på ventelisten.

I de næste afsnit kan du læse om forskellen på 
den generelle venteliste og den specifikke  
venteliste.

Den generelle venteliste
Når du står på den generelle venteliste, har du 
krav på at få tilbudt en plejebolig efter maksimalt 
to måneders ventetid.

Hvis du afslår det første tilbud om en plejebolig, 
bliver du stående på ventelisten. Fra det tidspunkt 
hvor boligadministrationen modtager dit afslag, 
træder en ny tomåneders frist i kraft.

Afslår du det andet tilbud, vil du blive bedt om at 
specificere dine ønsker om en plejebolig. Dette 
betyder, at du herefter vil blive optaget på den 
specifikke venteliste med ønsker om en konkret 
bolig. Når du står på den specifikke venteliste, er 
du ikke længere omfattet af tomåneders fristen. 
Læs mere om den specifikke venteliste  
i næste afsnit.

http://silkeborgkommune.dk/
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Den specifikke venteliste
Du står på den specifikke venteliste, hvis du  
ønsker et eller flere bestemte plejecentre. 

Afslår du det første tilbud om en plejebolig, som 
du har ønsket, vil din ansøgning om plejebolig 
blive revurderet af Visitationen. Derefter vurderer 
de, om du stadig er berettiget til en plads på  
ventelisten, eller om du får afslag og skal slettes. 

Afslår du det andet tilbud om en af de plejebo
liger, du har ønsket, slettes du af ventelisten og 
må søge på ny, hvis du på et senere tidspunkt 
ønsker en plejebolig.

Når du tildeles en plejebolig
Når du får tildelt en plejebolig, vil du modtage et 
brev med relevante oplysninger om boligen: pris, 
størrelse, overtagelsesdato, kontaktperson m.v.

Du er velkommen til at kontakte boligforeningen 
eller Silkeborg Kommunes Ejendomsafdeling  
for flere informationer om boligens størrelse, 
indretning og pris.

Du kan indhente oplysninger vedrørende 
indskuds lån ved at kontakte Silkeborg Kommunes 
Job og Borgerservice tlf. 89 70 10 00.

Du kan søge oplysninger vedrørende varmetilskud 
og boligstøtte ved at kontakte Udbetaling Danmark 
på www.borger.dk.

Når du er flyttet ind på et plejecenter, kan du altid 
senere vælge at flytte til et andet. Der skal dog 
underskrives en ny lejekontrakt samt indbetales 
et nyt indskud.

Akut behov for plejebolig 
Opstår der et akut behov for en plejebolig, vurderer 
Visitationen, om du kan få et midlertidigt ophold, 
mens du venter på en plejebolig. Mens du er på 
et midlertidigt ophold, vil du inden for kort tid få 
tilbudt den første ledige bolig.

Ønsker du ikke den tilbudte plejebolig, vil der 
blive planlagt, hvilken form for hjælp og støtte, 
du skal have for at kunne blive i din egen bolig, 
indtil du får et boligtilbud, som du ønsker at tage 
imod.

Hvis du ikke kan tilbringe ventetiden i eget hjem 
og flytter til den tilbudte plejebolig, kan du 
fortsat stå på den specifikke venteliste, så du kan 
modtage tilbud om en plejebolig på det plejecen
ter, du ønsker, så snart det er muligt.

https://www.borger.dk/Sider/default.aspx?cookieSupport=true
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I Silkeborg Kommune er der 23 plejecentre: 

Sted Adresse Adm. af Antal 
boliger

Antal rum 

Bakkegården Blichersvej 22,  
8620 Kjellerup,  
tlf. 89 70 41 20

Silkeborg Kommune, 
Ejendomme, Udlejning

16 2 

Malmhøj Malmhøj 1,  
8620 Kjellerup,  
tlf. 89 70 40 80

Silkeborg Kommune, 
Ejendomme, Udlejning

24 1 

Sandgårdsparken Sandgårdsparken 1,  
8620 Kjellerup,  
tlf. 89 70 41 45 

Silkeborg Kommune, 
Ejendomme, Udlejning

40 32  1 rums  
8 ægteparboliger  

Solgården Solgården 1,  
8620 Kjellerup,  
tlf. 89 70 41 25

Silkeborg Kommune, 
Ejendomme, Udlejning

22 1 ægtepar bolig   

Kragelund  
Plejecenter

Kragelund Møllevej 5, 
8600 Silkeborg,  
tlf. 89 70 42 50 

Silkeborg Kommune, 
Ejendomme, Udlejning

24 2 rums  

Lysbro Plejecenter Lysbrogade 5256,  
8600 Silkeborg,  
tlf. 89 70 42 15 

Arbejdernes  
Byggeforening 

41 37  1 rumsboliger  
4 ægteparboliger  

Funder Plejecenter, Funder Bygade 2B,  
8600 Silkeborg,  
tlf. 89 70 39 60 

Silkeborg Kommune, 
Ejendomme, Udlejning 

31 13 – 1 rumsboliger  
18 ægteparboliger

Remstruplund, Gudenåvej 1,  
8600 Silkeborg,  
tlf. 89 70 39 00

Arbejdernes  
Byggeforening

26 13  2rumsboliger  
13 ægteparboliger
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Sted Adresse Adm. af Antal 
boliger

Antal rum 

Virklund Plejecenter Virklundvej 17 E,  
Virklund, 8600 Silkeborg, 
tlf. 89 70 38 66

Silkeborg Boligselskab 27 27 ægteparboliger  

Toftevang, Silkeborgvej 31,  
8653 Them,  
tlf. 89 70 38 70

Silkeborg Kommune 
Ejendomme, udlejning

27 17 1 rumsboliger  
1 2 rums bolig  
9 ægteparboliger 

Birkebo Hovedgaden 60,  
8654 Bryrup,  
tlf. 89 70 38 80 

Silkeborg Kommune, 
Ejendomme, Udlejning

15 13 1 rumsboliger  
2 2 rumsboliger  

Rødegård, Skærbækvej 13,  
8600 Silkeborg;  
tlf. 89 70 45 12

Silkeborg Boligselskab 33 13 1 rumsboliger  
14 2 rumsboliger  
6 ægteparboliger 

Gødvad Plejecenter Kongsbergvej 57,  
8600 Silkeborg,  
tlf. 89 70 36 90 

Silkeborg Kommune, 
Ejendomme, Udlejning

68 18 –1 rumsboliger  
52 2 rumsboliger  
2 ægteparboliger 

Fårvang  
Ældrecenter

Lærkevej 19 / Markeds
gade 7, 8882 Fårvang,  
tlf. 89 70 45 90 

Silkeborg Boligselskab 
og Silkeborg Kommune, 
Ejendomme, Udlejning 

29 8 1 rumsboliger  
15 2  rumsboliger  
6 ægteparboliger  

Karolinelunds
centret, 

Karolinelundsvej 1719, 
8883 Gjern,  
tlf. 89 70 45 60 

Silkeborg Boligselskab 
og Silkeborg Kommune, 
Ejendomme, Udlejning

29 29 2rumsboliger 

Sejs Plejecenter Lyngvej 2,  
8600 Silkeborg,  
tlf. 89 70 45 30 

Silkeborg Boligselskab 31 2 2 rumsboliger  
29 ægteparboliger

Kjellerup  
Friplejehjem

Fuglemosevej 1 F  
8620 Kjellerup  
tlf. 87 20 40 50

36 36 ægteparboliger

Marienlund Sanatorievej 40, 8600 
Silkeborg

1. sal tlf. 89 70 51 04

2. sal tlf. 89 70 51 15

3. sal tlf. 89 70 51 27

4. sal tlf. 89 70 51 39

Silkeborg Kommune 
Ejendomme, udlejning

96 96 2rumsboliger. 
Etage med  
ikkerygning 
På 2. sal er rygning 
tilladt i egen bolig.

På de øvrige etager 
er rygning ikke 
tilladt
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Kontakt info til Boligforeningerne: 

Arbejdernes Andelsboligforening:  
Estrupsgade 12, 8600 Silkeborg  
87 22 72 72, www.aabsilkeborg.dk

Silkeborg Boligselskab:  
Vestergade 91 B, 8600 Silkeborg  
86 82 51 44, www.sbsilkeborg.dk

Arbejdernes Byggeforening:  
Færgegården 1, 8600 Silkeborg  
86 82 37 88, www.absilkeborg.dk

Midtjysk Boligselskab:  
Adelgade 106, 8660 Skanderborg  
Telefon: 86 52 21 77, www.bdk.dk 

Visitationen i Silkeborg Kommune  
Søvej 3, 2. sal, 8600 Silkeborg Tlf: 89 70 18 76 
Email: visitationsgruppen@silkeborg.dk
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Boliger til demente borgere, der har særlige behov findes på: 

Sted Adresse Adm. af Antal 
boliger

Antal rum 

Fuglemosen, Fuglemosevej 5,  
8620 Kjellerup,  
tlf. 89 70 40 54

Silkeborg Kommune, 
Ejendomme, Udlejning

18 18 2 rumsboliger 

Funder Plejecenter Funder Bygade 2B,  
8600 Silkeborg,  
tlf. 89 70 39 60 

Silkeborg Kommune, 
Ejendomme, Udlejning

10 10 1 Rumsboliger

Karolinelunds
centret

Karolinelundsvej 15,  
8883 Gjern,  
tlf. 89 70 45 60

Silkeborg Kommune, 
Ejendomme, Udlejning

9 9 – 2rumsboliger

Lysbro Plejecenter, Lysbrogade 5256,  
8600 Silkeborg,  
tlf. 89 70 42 15 

Arbejdernes  
Byggeforening

7 71 rumsboliger

Skovly Egelyvej 14,  
8654 Bryrup,  
tlf. 89 70 38 77

Silkeborg Boligselskab 10 10 – 1 rumsboliger

Søvangen Vester Langgade 36,  
8643 Ans By

Silkeborg Kommune, 
ejendomme og udlej
ning

16 16 2rums boliger

Hvis du har spørgsmål vedrørende boligens indretning, regler for husdyrhold, 
aktiviteter eller andet, er du velkommen til at kontakte lederen på det enkelte 
plejecenter, eller dem som står for administrationen af plejeboligen. 

http://www.aab-silkeborg.dk/forside.aspx
http://www.sb-silkeborg.dk/
http://www.ab-silkeborg.dk/
http://www.bdk.dk/

