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Indledning
Der ønskes en analyse der undersøger behovet for boliger til ældre i Hedensted Kommune i fremtiden. På den baggrund, og med afsæt i det eksisterende boligudbud til ældre i
Hedensted Kommune, skal analysen vurdere behovet for nye boliger til ældre i Hedensted Kommune med henblik på at dække det forventede fremtidige behov. I behovsafdækningen skal analysen arbejde ud fra et ønske om, at understøtte de ældre borgeres
mulighed og evne for at klare sig selv så lang tid så muligt.
Analysen vil fokusere på i hvor høj grad boligernes kapacitet, indretning og placering
stemmer overens med det som ældre borgere ønsker i forhold til deres bolig.
Analysen udarbejdes som grundlag for en politisk drøftelse af, hvorvidt Hedensted Kommune har de forskellige typer af boliger, som nutidens og fremtidens ældre efterspørger.
Analysens indhold og metode
Analysen vil helt overordnet falde i tre afsnit.
Et første afsnit som vil afdække det overordnede boligudbud til ældre i Hedensted Kommune. I afsnittet er der et tredelt fokus på ældrevenlige boliger, ældreboliger med visitation og plejeboliger.
Dernæst følger et afsnit som forsøger at indkredse behovene for ældreboliger blandt ældre i Hedensted Kommune. Her vil afsættet være en række fokusgruppeinterviews med
borgere i Hedensted Kommune, samt en række analyser og undersøgelser fra forskellige
kilder omkring fremtidens boliger til ældre.
Endelig et afsnit som bygger bro mellem de to første afsnit og herigennem forsøger, at
klarlægge hvilke behov der ikke kan tilfredsstilles med den nuværende boligsammensætning og udbud i Hedensted Kommune.

Analysens indhold og anbefalinger
Plejeboliger
I flere af kommunerne omkring Hedensted Kommune oplever man generelt et fald i antal
plejeboliger. På landsplan er omfanget dog let stigende. I Hedensted Kommune er antallet pr. 1.000 65+ årige faldet siden 2011, og placerer sig under landsgennemsnittet, men
på niveau med Horsens Kommune.
Plejeboligerne i Hedensted Kommune er, med enkelte undtagelser, generelt af ældre dato. Der er fornuftig søgning til de fleste plejeboliger, men med en overvægt til centerbyerne. Trods 39 pladser kategoriseret til demens, samt indretningen af Møllebo til borgere
med demens, så opleves der fortsat et pres på dette område.
Man bør i forlængelse heraf både drøfte standard og antal for plejeboligerne i Hedensted
Kommune. Men mest presserende er nok at drøfte udfordringerne omkring demenspladser.
Ældreboliger
Antallet af ældreboliger i Hedensted Kommune er højere end i flere af omegnskommunerne, ligesom antallet af ældreboliger i Hedensted Kommune er højere end landsgennemsnittet og gennemsnittet for kommunerne i Region Midt. Endelig er der en klar tendens både i Hedensted Kommune og hos andre kommuner til, at der reduceres i antallet
af ældreboliger pr. ældre over 65 år.
Ser man på ældreboligernes stand, er der generelt tale om boliger fra starten og midten
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af 1980erne, der ikke er renoveret. Samtidig lever en del af boligerne ikke op til de
pladskrav der i dag stilles, for at kunne hjælpe borgeren i eget hjem.
Af de kommunale ældreboliger er der 111 ældreboliger der udlejes på almindelige vilkår
(pr. oktober 2017) svarende til ca. 32% af alle ældreboliger i kommunen. Når boligerne
er udlejet på almindelige vilkår, så er det en indikation af, at det ikke er muligt at leje ud
til målgruppen for tiden. Det betyder, at der, alt andet lige, er ca. 100 ældreboliger for
meget i Hedensted Kommune.
Boligerne bliver anvendt som ad hoc husning af borgere med forskellige problemstillinger
(eksempelvis borgere med handicap, borgere med psykiatriske lidelser, flygtninge m.fl.).
Det har en konsekvens for det pågældende boligområde i forhold til socialt samvær,
sammenhængskraft m.m., ligesom det også giver usikkerhed for økonomien i Social Omsorg i forhold til tomgangsleje. Omvendt er det naturligvis positivt rent økonomisk, at
man herved kan begrænse den udgift Social Omsorg ellers ville have.
I forlængelse heraf bør man drøfte anvendelsen af ældreboligerne til andre formål, herunder også, om flere af disse boliger burde ommærkes til andre formål. Ud over de målgrupper som kommunen tilbyder disse boliger til, så kunne man også undersøge mulighederne for at konvertere nogle af ældreboligerne til ungdomsboliger eller social udslusningsboliger for unge, på samme vis som de boliger der findes på Stjernegårdsvej i Hedensted.
Boliger til ældre
Analysens fokusgruppeinterviews bekræfter i vid udstrækning det billede der er tegnet i
flere nationale rapporter og undersøgelser. Således efterspørges der boliger, hvor der er
muligheder for at skabe et frivilligt fællesskab mellem husene, og boliger der har en vis
størrelse. Når det bliver mere konkret, så er forventningerne til boligerne, at de:
- Er mellem 80-120 m2
- Gerne blandet byggeri (etage, rækkehuse)
- Terrasse, men ingen eller meget lidt have
- Fælleshus, gerne med små lejligheder til pårørende
- Gerne blandet ejerform (ejer, leje, andel)
- Gerne blandet beboertype (unge, familier, ældre)
- Energivenlige
- Klar til hjælp udefra, ingen dørtrin m.m.
Det er usikkert i hvilket omfang sådanne boliger eksisterer i Hedensted Kommune. Tager
man afsæt i ovenstående karakteristika for bolig-klynger, hvor der er 4-6 eller flere boliger af ovenstående type samlet på et ejendomsnummer, så viser BBR-registeret et sted
mellem 120 og 150 steder i Hedensted Kommune. Af disse er der 14 lokaliteter, hvor der
også er et fælleshus knyttet til boligerne. Nedenstående kort viser den geografiske placering af bolig-klyngerne.
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Figur 1. Oversigt over bolig-klynger med 4 eller flere boliger.

Det er væsentligt at bemærke, at nærværende analyse ikke er en decideret markedsanalyse, og man skal derfor være opmærksom på, at der også er andre behov blandt ældresegmentet end ovenstående.
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Det nuværende boligudbud til ældre i Hedensted Kommune
I nedenstående skelnes der mellem tre typer boliger til ældre:
- Ældrevenlige boliger
- Ældreboliger med visitation
- Plejeboliger
For ældreboliger med visitation tager analysen i vid udstrækning afsæt i en opdatering af
den analyse der blev lavet for ca. 3 år siden.
Ældrevenlige boliger
Ældrevenlige boliger forstås i denne sammenhæng som boliger, som på en række parametre er indrettet og/eller placeret således, at de tilgodeser ældre borgere inden de
eventuelt vil have behov for en decideret ældrebolig.
Konkret vil der ofte være tale om:
- Boliger i ét plan
- Mellem 80-120 m2
- Etageboliger (maksimalt til første sal), rækkehuse og alm huse (stuehuse, parcelhuse)
- Boligerne vil være samlet i en større ”klump” – altså have en sammenhæng, da der
er ønsker til et form for fællesskab
- Gerne med et fælleshus
- Leje, eje eller andel
- Badeværelse og generel indretning der muliggør pleje
Ser man i BBR-registeret efter boliger i Hedensted Kommune der opfylder ovenstående
karakteristika, så er der ingen steder hvor der er ovenstående kombination med minimum fire boliger og et fælleshus. Ser man bort fra fælleshuset, så er der 156 lokaliteter i
Hedensted Kommune, hvor ovenstående karakteristika opfyldes. Hvis man i stedet for fire boliger ser på lokaliteter med minimum seks boliger, der ligger samlet, så findes der
122 lokaliteter i Hedensted Kommune.
Det er vigtigt at understrege, at ovenstående opgørelse alene ser på de ”hårde” karakteristika, som findes i BBR-registeret. Hvorvidt der er tale om boliger med potentiale for
fællesskab, nuværende beboersammensætning m.m. kan vi således ikke sige noget om
på det foreliggende grundlag.
Eksempler på nyere boliger til ældre i lokalområdet
I det følgende præsenteres kort eksempler på nyere boliger til ældre som er opført i lokalområdet.
Seniorbo
Afdelingen er opført i 2003 og er beliggende i Daugård, som er en mindre by ca. 4 km fra
Hedensted. Der er en dagligvarebutik i byen.
Bebyggelsen består af 19 seniorboliger, bygget som tæt/lav i ét plan. Der er en lille have
til hver bolig, og der er en del grønne fællesarealer ligesom afdelingen støder op til grønne områder. Til hver bolig er der en tilhørende carport med redskabsrum.
Boligerne bliver opvarmet af naturgas, som er installeret i hver bolig og alle udgifter til
el, vand, naturgas og antenne afregnes direkte med de enkelte forsyningsselskaber.
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Tryghedsboliger i Horsens
Opføres i Egebjerg. 32 nye boliger ved siden af plejehjemmet. Inspirationen til boligerne
kommer fra Sverige, hvor man har mange af sådanne boliger tæt ved plejehjemmet. Boligerne er for lejere over 60 år, og indrettes med niveaufri adgang og plads til at man kan
komme rundt med rollator og rullestol. Der opføres også et fælleshus, og Horsens Kommune stiller en såkaldt ”social vicevært” til rådighed med det formål at opbygge et fællesskab blandt beboerne, samt øge trygheden. Horsens Andelsboligforening forventer de
32 boliger står klar i marts 2018. Huslejen bliver på ca. 7.800 kr. inkl. forbrug.
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Ældreboliger med visitation
Ældreboliger med visitation er fordelt rundt i hele kommunen. Søgningen til disse er meget varierende, hvilket betyder, at der nogle steder er venteliste og andre steder betaler
Hedensted Kommune tomgangsleje, da man har forpligtet sig over for boligselskaberne
til at fylde en række ældreboliger. Derudover er standen af ældreboligerne varierende og
der er meget varierende arbejdsforhold for plejepersonalet.
Kort om regler og standarder for ældreboliger
Ældreboliger opføres som almene ældreboliger, og kan både være selvstændige boliger,
plejeboliger eller bofællesskaber. Der skal være tale om boliger, der er særligt egnede for
ældre og personer med handicap. Disse almene ældreboliger kan ejes af1:
a) almene boligorganisationer
b) selvejende institution eller være
c) kommunalt ejet
Af lov om almene boliger m.v. (almenboligloven) § 108 fremgår, at boligerne skal være
udstyret og indrettet således, at de opfylder de boligsøgendes rimelige krav til boliger af
den pågældende art. Boligerne må ikke have luksuspræg.
Af § 110 fremgår, at almene ældreboliger med hensyn til udstyr og udformning skal være
særligt indrettet til brug for ældre og personer med handicap, herunder kørestolsbrugere.
Som udgangspunkt må bruttoarealet ikke overstige 115 m2. En del af boligernes areal
kan indrettes som fælles boligareal for flere boliger (jf. § 109, stk. 1). Det fremgår videre
af § 110, at hver ældrebolig skal være forsynet med selvstændigt toilet, bad og køkken (i
særlige tilfælde uden selvstændigt køkken). Fra hver bolig skal der kunne tilkaldes hurtig
bistand på ethvert tidspunkt af døgnet, såfremt borgeren er visiteret hertil via nærmere
fastsatte kriterier af Kommunalbestyrelsen, og på baggrund af en konkret individuel vurdering. Boligens adgangsforhold skal være egnede for gangbesværede.
Der er i lovgivningen ikke angivet en maksimum- eller minimumleje. Af almenboligloven
§ 45 fremgår, at den samlede leje for en afdelings boliger og lokaler fastsættes således,
at den til enhver tid giver afdelingen mulighed for, af sine indtægter, at afholde de udgifter, der er forbundet med driften, herunder de foreskrevne bidrag og henlæggelser. Dog
vil det i sagens natur være begrænset hvad den ældre borger kan betale, ligesom reglerne for boligstøtte (se herunder) sætter naturlige grænser for huslejen.
Boligstøtte til ældreboliger ydes op til 65 m2 til én person og 85 m2 til et ægtepar. Reglerne er som til alle andre boliger med den undtagelse, at der automatisk gives dispensation til maksimal udbetaling pr. måned, når der er tale om en visiteret bolig. Hvis et ægtepar bor i en visiteret bolig, er der ingen forskel fra reglerne for almindelige boliger. Efterlevende vil således kunne modtage boligstøtte op til 85m2, fordi de har boet sammen
på adressen, da dødsfaldet fandt sted.
Visitation til ældreboligerne i Hedensted Kommune hviler på en konkret faglig vurdering
af borgerens helhedssituation, hvor en række kriterier indgår i vurderingen:
- Borgerens egenomsorg styrkes ved flytning
- Borgeren bor uhensigtsmæssigt, hvor det er svært at færdes eller komme uden for
boligen
- Utryghed/angst i nuværende bolig
- Borgeren har begrænset netværk eller mangler socialt fællesskab.
Visitation til ældrebolig forudsætter, at der er foretaget vurdering af om boligændringer
1

Fremgår af Socialministeriets hjemmeside.
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eller andre tilbud fra kommunen kan afhjælpe de aktuelle problemstillinger. Der tages i
vurderingen hensyn til borgerens ønske om ældreboligens beliggenhed. Når en bolig bliver ledig til indflytningen, foretages en individuel konkret vurdering af samtlige visiterede
borgeres behov. Den borger, der vurderes at have størst behov for boligen, tilbydes den.
Ventelisten revurderes løbende.
Borgere, der kan overkomme og overskue at bo i nuværende bolig, og hvor behovet vil
kunne dækkes ved flytning til anden almindelig bolig, visiteres som udgangspunkt ikke til
ældrebolig. Eksempelvis hvor ønsket er baseret på problemer med at holde hus og have.
Borgeren har ret til, at en ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat kan indgå
i husstanden. Ønskes dette, skal det botilbud, der tilbydes, være egnet til to personer, og
under hensyn til Arbejdsmiljølovens pladskrav.
Efterspørgselsmønster og niveauet af antal boliger
Behovet for ældreboliger er faldende, da borgerne i stigende grad forbereder sig til alderdommen. Søgningen til ældreboliger er i dag koncentreret om de steder i kommunen,
hvor der også er centre, indkøbsmuligheder og grønne arealer i tilknytning til eller tæt på
ældreboligerne. Derudover er søgningen koncentreret omkring Hedensted, Juelsminde og
Tørring.
Figur 2 viser udviklingen i tomgangsleje samlet set for ældreboligerne fra 2013-2017.
Grafen viser en faldende tendens, hvilket blandt andet også er forårsaget af nedlæggelse
af ældreboliger i kommunen, som følge af faldende efterspørgsel i særlige områder. Tabel 1 herunder udspecificerer udviklingen for de respektive ældreboliger i perioden.
Figur 2. Ældreboliger, tomgangsleje 2013-2017.
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Tabel 1. Oversigt over ældreboliger og tomgangsleje, 2013-2017.
Lokalitet
Åvangen, Uldum
Kuren, Juelsminde
Smedetoften, Barrit
Mølleparken, Stouby
Kirkedalsvej, Rårup
Rousthøjs Alle 9-47, Juelsminde
Bakkesvinget, Barrit (solgt)
Birkevej, Hornsyld
Museumsvænget, Glud
Egevej nu Bøgevej, Hornsyld
Øster Kirkevej, Hjarnø
Sneppevej, Løsning
Klydevej, Løsning
Lindvedvej, Øster Snede
Vestervangsvej 2,4,10,12, Korning
Per Ryttersvej, Løsning
Egehøjvej, Daugaard
Fælledvej, Tørring
Gl. Landevej, Lindved
Kornelvej, Rask Mølle
Østre Ringgade og Rørkærvej, Hedensted
Hybenvej, Rask Mølle
Bytorvet, Hedensted
Søndervang, Ølholm (nedlagt juli 2013)
I.P. Hansensvej, Uldum
Rogårdsvej, Åle
Centerparken, Løsning
Jasminvej, Rask Mølle

2013
2014
2015
2016
2017
80.801
61.347
34.182
30.658
48.679
464.121
409.637
29.034
11.665
14.267
86.550
174.074
58.580
75.720
24.639
215.834
353.926
295.552
361.084
37.210
198.836
260.312
280.103
86.465
80
0
12.892
17.296
3.051
2.664
372.763
385.188
464.768
536.448
339.925
71.903
81.773
1.860
0
26.723
193.248
76.950
28.866
10.173
11.832
131.958
115.769
126.073
72.320
111.334
65.888
54.835
84.895
7.806
-2.243
233.067
266.001
20.205
17.948
32.525
30.081
40.957
8.488
20.575
39.520
9.576
5.392
116.206
155.320
135.656
78.154
72.199
120.287
193.169
83.642
14.765
15.573
-239
-2.265
0
8.176
5.211
4.471
0
0
24.439
49.365
72.101
3.453
7.687
222.307
78.816
186.322
188.341
41.778
57.684
87.807
62.491
31.591
26.989
24.203
127.201
14.544
8.881
65.910
260.294
259.797
76.619
82.316
132.568
42.502
12.851
12.977
108.980
44.401
0
1.937
-1.937
0
0
115.845
114.145
137.273
143.254
141.805
133.848
170.099
29.505
0
62.612
38.047
-1.344
0
23.720
11.916
0
188.367
180.586
331.767
351.744
3.174.890 3.481.077 2.461.108 2.502.440 1.793.863

Af tabel 1 kan man se, at det over tid og aktuelt hovedsageligt er følgende lokaliteter,
hvor der er udfordringer med udlejningen og dermed relativ høj tomgangsleje:
 Bakkesvinget, Barrit (er solgt)
 Egevej nu Bøgevej, Hornsyld
 Lindvedjvej, Øster Snede
 Hybenvej, Rask Mølle
 I.P. Hansensvej, Uldum
 Jasminvej, Rask Mølle
Når man skal vurdere søgning og efterspørgselsmønster for ældreboligerne, så skal man
samtidig tage højde for, at der også er en række ældreboliger der udlejes på almindelige
vilkår.
I følge Lov om almene boliger § 54 hedder det bl.a.: Almene ældreboliger, der ejes af en
almen boligorganisation, skal udlejes til ældre og personer med handicap, der har særligt
behov for sådanne boliger. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at boligerne skal udlejes
til andre boligsøgende, såfremt de pågældende boliger ikke kan udlejes til den berettigede personkreds. Ved ledighed skal boligerne på ny søges udlejet til den berettigede personkreds. Konkret er der tale om flygtninge, som Integrationsafdelingen mangler en bolig
til, handicappede, som Voksen Handicap mangler bolig til, borgere med diverse familiemæssige og/eller økonomiske udfordringer, som typisk henvender sig via Borgerservice,
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og derudover en restkategori der spænder vidt hvad angår alder og problemstilling.
Bilag 1 gennemgår alle ældreboligerne i Hedensted Kommune, og oplister en række fakta
omkring disse. Ser man på tværs af alle ældreboligerne i Hedensted Kommune, så viser
en optælling på baggrund af bilag 1, at der er 111 ældre boliger der udlejes på almindelige vilkår (pr. oktober 2017) svarende til ca. 32% af ældreboligerne i kommunen. Det betyder, at der alt andet lige er ca. 100 ældreboliger for meget i Hedensted Kommune.
De 100 boliger er lejet ud, og tjener derfor et formål rent samfundsmæssigt. Men denne
brug af ældreboliger som systematisk løsning i forhold til boligsituationen for borgere
uden for målgruppen, har en række konsekvenser. For det første betyder det, at Social
Omsorg står med en stor risiko for tomgangsleje i disse boliger, da behovene hurtigt kan
ændre sig (eksempelvis er antallet af flygtninge nu aftagende, ligesom man må forvente,
at der med oprettelsen af botilbud på Kildebjerget, vil være mindre behov for boliger til
handicappede). For det andet bliver disse boligområder brugt som ad hoc husning af
mange forskellige borgere med forskellige problemstillinger. Det kan både have konsekvenser for lokalområdet og for selve boligområdet (eksempelvis når man både kan have
borgere med handicap, borgere med psykiatriske lidelser, ældre og flygtninge som naboer).
Dette understøttes af at, de ældre borgere der benytter sig af tilbuddet om en ældrebolig
ofte har et meget udtalt behov for socialt samvær og sociale aktiviteter med andre ældre. Ældreboligerne tilbyder mulighed herfor, da de ofte er placeret i grupper med flere
boliger og eventuelt et fælleshus. Flere steder er ældreboligerne endvidere placeret tæt
på plejeboligerne i kommunen, hvilket en del af de ældre benytter sig af i forhold til aktiviteter. Beboersammensætningen, jf. ovenfor, har også betydning for indholdet af dette
tilbud til de ældre.
Ser man på tværs af bilag 1 på ældreboligernes stand, så er der generelt tale om boliger
fra starten og midten af 1980erne, der ikke er renoveret. Samtidig lever en del af boligerne ikke op til de pladskrav, der i dag stilles for at kunne hjælpe borgeren i eget hjem.
Antallet af ældreboliger varierer mellem landets kommuner. Tabel 2 opgør antal ældreboliger pr. antal 1.000 borgere over 65 år i 2008-2013 for Hedensted Kommune og andre
udvalgte kommuner.
Tabel 2. Ældreboliger pr. 1.000 65+-årige. Udvalgte kommuner, 2011-2016.
Kommune
2011 2012 2013 2014 2015
Odder Kommune
32,1
28,1
26,8
26,0
25,1
Horsens Kommune
52,7
34,6
25,0
35,7
37,4
Hedensted Kommune
49,5
47,3
46,6
44,7
43,6
Vejle Kommune
42,9
41,2
39,6
39,0
38,1
Ikast-Brande Kommune
25,7
25,6
24,8
24,0
23,5
Gns. hele landet
Gns. hele landet (eksklusiv hovedstadsområdet)
Gns. kommunerne i Region Midt

2016
24,2
36,4
42,5
37,2
22,5

39,1

37,4

36,3

35,3

33,5

32,2

38,1

35,8

34,6

33,1

31,4

30,0

42,0

39,0

36,8

36,3

33,9

31,8

Kilde: Noegletal.dk. Tal for 2017 er endnu ikke offentliggjort.

Tabel 2 viser tre ting. For det første, at antallet af ældreboliger i Hedensted Kommune er
højere end i alle de kommuner der er medtaget i tabel 1. For det andet viser det sig, at
antallet af ældreboliger i Hedensted Kommune er højere end landsgennemsnittet og gennemsnittet for kommunerne i Region Midt. Endelig så er der en klar tendens både i Hedensted Kommune og hos andre kommuner til, at der reduceres i antallet af ældreboliger
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pr. ældre over 65 år. En del af forklaringen på denne udvikling skal givetvis også findes i,
at antallet af ældreboliger er konstant, mens antallet af ældre over 65 år er stigende –
derved bliver antallet af boliger pr. ældre færre.
Tabel 3 viser på de følgende sider de respektive ældreboliger og de dertilhørende gældsforpligtelser – og dermed i grove træk udgifterne ved at nedlægge disse boliger (bemærk
det har ikke været muligt at få oplysningerne fra Domea trods gentagne henvendelser siden ultimo november 2017). Det er ligeledes muligt, at ommærke boligerne til andet formål, hvilket dog er en længere proces, hvor der skal søges Landsbyggefonden om lov til
ændringer i målgruppen.
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Tabel 3. Oversigt over ældreboliger og gældsforpligtelser

Restgæld

Antal ældreboliger

Andre boliger i lånet?

Boligselskab

1.600.000

20

Ja*

Juelsmindehalvøens Boligforening

965.000

20

Ja*

Juelsmindehalvøens Boligforening

1.350.000

20

Ja*

Juelsmindehalvøens Boligforening

Lokalitet
Smedetoften, Barrit
Museumsvænget, Glud
Mølleparken, Stouby
Rogårdsvej 1 A – C + Hybenvej 12 A – F

9

Domea

Gl. Landevej 64 A – F

6

Domea

Gl. Landevej 64 H – K

4

Domea

Østre Kirkevej, Hjarnø
Kirkedalsvej 51A-K
Hybenvej 2 – 26
Egevej, Hornsyld
Lindvedvej 16B-22B, Øster Snede
Rousthøjs Allé 9-47, 7130 Juelsminde
Sneppevej 16-26, 30B-G, 32-38, Løsning
Klydevej 2-40, Løsning
Centerparken 5 og 9, Løsning
Per Rytters Vej 2A-C, F-H, J-L

2.500.000

2

Ja*

Juelsmindehalvøens Boligforening

1.425.500

10

Nej

Juelsmindehalvøens Boligforening

13
4.170.000

2.750.000
10.750.000
2.750.000
7.000.000
14.400.000
6.000.000

Østre Ringgade 62, 64, 66, 68, 70, 72, Hedensted

2.750.000

Rørkjærvej 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21,
23, Hedensted

2.750.000

Domea

15

Nej

Juelsmindehalvøens Boligforening

10

Ja**

Østjysk Boligselskab

20

Nej

Juelsmindehalvøens Boligforening

40

Ja**

Østjysk Boligselskab

20

Nej

Østjysk Boligselskab

6

Ja (18)

Østjysk Boligselskab

9

Ja (5)

Østjysk Boligselskab

12

Ja**

Østjysk Boligselskab

25

Ja**

Østjysk Boligselskab

Tabel 3. Oversigt over ældreboliger og gældsforpligtelser (fortsat)

Lokalitet
Bytorvet 23, Hedensted
Egehøjvej 4, 6, 8, 10, Daugård
Vestervangsvej 2, 4, 10, 12, Korning

Restgæld

Antal ældreboliger

Andre boliger i lånet?

Boligselskab

9.800.000

20

Nej

Østjysk Boligselskab

2.750.000

4

Ja**

Østjysk Boligselskab

1.800.000

4

Nej

Østjysk Boligselskab

Jasminvej 1-4, 12, 14, 18,20, 22, 24, 26, 28,
Rask Mølle

15

Domea

Kornelvej 3A-G, Rask Mølle

7

Domea

Toftevej 27A-G, Lindved

7

Domea

Åvangen 1-19, Uldum

18

Domea

Fælledvej 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63,
Tørring

10

Domea

I.P. Hansens Vej 5 og 7, Uldum

12.000.000

3

Ja (9)

Østjysk Boligselskab
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Plejeboliger
Udviklingen i den ældre del af befolkningen har i de seneste 10 til 15 år været karakteriseret ved en forbedring i befolkningsgruppens funktionsevne. Endvidere er andelen, som
bor med en ægtefælle, steget. Begge dele har bidraget til at reducere behovet for hjælp
og pleje både fra det offentlige og nærtstående uden for husstanden. Forbedringen har
vedrørt den fysiske funktionsevne men ser også ud til at gælde den kognitive funktionsevne. Den gennemsnitlige alder, hvor et behov for hjælp og pleje indtræder, er med andre ord blevet hævet (Hansen, 2016: 5).
I de senere år er der sket en aldersmæssig forskydning af beboere i plejebolig, så 90+årige er kommet til at udgøre en større andel. Denne tendens vil formodentlig fortsætte,
og en betydelig andel af beboerne vil også i fremtiden have en demenssygdom. Den største andel vil imidlertid lide af demens i let eller moderat grad, og de vil i de fleste tilfælde
kunne klare sig med støtte i eget hjem, hvis der ikke er andre helbredsproblemer, der reducerer funktionsevnen (Hansen, 2016: 13).
I de næste ti år vil der ske en stigning i 70-80 årige og efterfølgende 80-90 årige, men
forbedringer i funktionsevne og socioøkonomiske vilkår vil imidlertid dæmpe plejebehovet
(Hansen, 2016: 5).
De kommende beboeres forventninger til tilværelsen i en plejebolig vil afspejle det liv, de
har levet, og de interesser, de har haft. Det er dog meget almindeligt at tilpasse sit aktivitetsniveau til en nedsat funktionsevne og koncentrere sig om de vigtigste interesser,
herunder familien. De kommende beboere vil formodentlig også forvente, at plejeboligens standard og faciliteter, f.eks. internetadgang, ikke afviger for meget fra den bolig,
de kommer fra. International forskningslitteratur fremhæver en række forhold, som har
betydning for ældres trivsel, og som en plejebolig bør være med til at udfylde (Hansen,
2016: 6):
- Fysisk og psykisk helbred: pleje og omsorg, komfort
- Tryghed og sikkerhed: sikre og tilgængelige omgivelser
- Uafhængighed: at kunne tage sig af egne behov
- Selvstændighed: kontrol over dagligdags aktiviteter, omgivelser og valgmuligheder
- Sociale relationer og samvær: familie, venner og personale
- Meningsfulde aktiviteter: dagligdags aktiviteter, rekreative aktiviteter, hobbyer
- Selvforståelse: identitet, status, livshistorie
Det er ikke muligt at udpege den entydigt ideelle plejebolig, da behovene varierer meget.
Grundlæggende bør plejeboliger indrettes, så de imødekommer variation i behov for støtte til at overkomme funktionstab og variation i beboernes orientering mod eksisterende
sociale fællesskaber eller mod at indgå i nye. Det betyder blandt andet, at der er brug for
boliger med en variation med hensyn til, hvor meget plads der er afsat til forskellige former for fælles aktiviteter for beboerne. Hvis en beboer er orienteret mod sociale fællesskaber, er kravet til plads i den private del mindre, end hvis en beboer er orienteret mod
eksisterende sociale fællesskaber, hvor der skal være plads i boligen til at have besøg af
familie og venner. Ideelt set skal plejeboliger således være fleksible, så de tilgodeser forskellighed blandt beboerne og kan ændres i takt med den enkeltes behov. Man kan sige,
at det ideelle er at skabe en variation i boligsammensætningen som på det almindelige
boligmarked (Hansen, 2016: 6-7).
Centralt for trivslen er, at boligen er rummelig, og det anbefales at den private bolig har
en størrelse på ca. 40-50 m2. (ex. fællesareal) og gerne større, hvis økonomien tillader
det. Der skal være plads til nogle få gæster i den private bolig. Den private bolig skal
kunne deles op i to områder, enten ved at bestå af to rum, eller af et rum, som kan deles
op i to med fleksible rumdelere. Beboere foretrækker at opholde sig og sove i separate
rum – i det mindste en seng afskærmet fra resten af boligen (Hansen, 2016: 19).

Der peges endvidere på, at byggerier med 60-80 boliger er driftsøkonomisk rationelle,
samtidig med at en opdeling i mindre bo enheder kan fastholde og understøtte hjemlighed, mangfoldighed m.v. Der er brug for plejeboliger med forskellig type beliggenhed,
men mange foretrækker en central placering med let tilgængelighed til indkøb, servicefunktioner og offentlig transport (Hansen, 2016: 19).
Plejeboliger i Hedensted Kommune
Plejeboligerne i Hedensted Kommune er generelt af ældre dato med enkelte afvigelser.
Der er fornuftig søgning til de fleste plejeboliger, men med en overvægt til centerbyerne.
Således er der større søgning til plejeboliger i Tørring, Uldum, Hedensted og Juelsminde
sammenlignet med resten af kommunen. Derudover opleves der stigende pres i forhold
til demenspladser. Der er i dag 39 plejeboliger, der er kategoriseret som demenspladser,
og benyttes hertil. Ligeledes er Møllebo plejecenter indrettet med henblik på borgere med
demens. Det til trods opleves der fortsat et pres på dette område.
Tabel 4 viser antallet af plejeboliger i Hedensted Kommune sammenlignet med resten af
landet og en række udvalgte kommuner for 2011-2016.
Tabel 4. Plejeboliger pr. 1.000 65+årige, 2011-2016.
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Vejle Kommune

52,5

53,5

58,0

61,3

59,3

57,2

Horsens Kommune

44,6

48,3

37,6

42,2

40,9

39,9

Odder Kommune

32,1

36,9

35,2

34,3

33,2

32,0

Ikast-Brande Kommune

55,4

71,5

68,3

60,6

59,5

56,9

Hedensted Kommune

46,1

45,1

43,8

42,6

41,5

40,1

Gennemsnit
Gennemsnit hele landet
eksklusiv hovedstadskommuner

48,1

51,9

49,9

51,0

49,5

47,8

49,0

50,3

50,6

49,4

49,0

48,4

Gennemsnit hele landet

43,6

44,6

45,3

45,3

44,9

44,9

Kilde: Noegletal.dk. Tal for 2017 er endnu ikke offentliggjort.

Ligesom det er tilfældet med ældreboligerne, så oplever man i de medtagne kommuner
generelt et fald i antal plejeboliger. På landsplan er omfanget dog let stigende. I Hedensted Kommune er antallet af plejeboliger pr. 1.000 65+ årige faldet siden 2011 og placerer sig under landsgennemsnittet, men på niveau med Horsens Kommune.
Tabel 5 herunder giver en oversigt over plejecentrene i Hedensted Kommune og en række fakta om disse.
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Tabel 5. Oversigt over plejecentre i Hedensted Kommune.
Plejecenter
Adresse
Antal plejeBoligstørrelser*
boliger
Nederbylund
Fælledvej 1, 7160
30
53 – 67 m2
Tørring
Nedergården
Kirkegade
1, 7171
32
38-75 m2
Uldum
Møllebo
Jasminvej 16,
20
78 m2
8763 Rask Mølle
Øster Snede
Lindvedvej 16,
22
56 m2
Plejecenter
8723 Løsning
Løsning Pleje- Sneppevej 30,
19
56 m2
center
8723 Løsning
Bøgely
Rørkjærvej 1,
52
33 – 58 m2
8722 Hedensted
Birkelund
Rousthøjs Allé
69
48-72 m2
5+7, 7130 Juelsminde
Kirkedal
Kirkedalsvej 49,
28
75 m2
Rårup
Kildevældet
Søndergade
48
75 -85 m2
21C+D, 8783
Hornsyld

Udlejer
Domea
Domea
Domea
Østjysk
Østjysk
Domea
JAB**
JAB
JAB

*Inkl. fællesarealer
** Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab

Ligesom for ældreboligerne, så har Hedensted Kommune ligeledes forpligtigelse til, at betale tomgangsleje i de perioder, hvor boligerne står tomme. Figur 3 viser den generelle
udvikling i tomgangsleje for plejeboligerne fra 2013 til 2017.
Figur 3. Tomgangsleje plejeboliger, 2013 til 2017.
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0
2013

2014

2015

2016

2017

År
I alt
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Som det fremgår er der udsving mellem årene, således den samlede udgift svinger mellem ca. 500.000 kr. årligt til omkring 1,2 mio. kr. årligt. Niveauet er lidt afhængig af om
man medregner tomgangslejen på Højtoften med. Men uanset hvad er tendensen den
samme.
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Folder man udgifterne til tomgangsleje ud på de respektive plejecentre i samme periode,
så kan man også her se store forskelle i udgifterne til tomgangsleje.
Tabel 6. Oversigt over plejeboliger og tomgangsleje, 2013 til 2017.
Plejecenter

Antal boliger

2013

2014

2015

2016

2017

Birkelund

69

48.543

285.634 115.936

60.101

178.973

Kirkedal

28

55.487

41.143 105.053

215.437

295.840

Kildevældet

48

64.566

84.357

43.762

287.793

177.818

Bøgely

52

8.965

71.526

25.982

22.049

28.454

Løsning

19

59.695

135.201

16.462

70.523

18.049

Øster Snede

22

0

16.017

10.918

10.490

93.798

297.356

178.072

11.868

48.599

65.098

36.755

111.926

Højtoften *
Møllebo

20

87.033

124.873 126.383

Nedergården

32

87.556

172.751

67.107

148.165

93.904

Nederbylund

30

41.609

84.938

24.945

110.210

79.556

750.810

1.194.512 548.416

1.010.122

1.143.416

453.454

1.016.440 536.548

961.523

1.078.318

I alt
I alt eksl. Højtoften

320

Ud over store forskelle oplever flere plejecentre også store udsving mellem årene. Men
noget tyder også på, at plejecentrene omkring Hedensted er en smule mere attraktive
end de resterende, når man ser på niveauet for tomgangsleje.

18

Ældres forventninger til den næste bolig
Dette afsnit vedrører fremtidens forventninger til boliger til ældre, og trækker på to kilder
af viden. For det første bygger analysen på tre fokusgruppeinterviews med ældre, i alt 11
personer, bosiddende i Hedensted Kommune. Der har været tale om en blandet gruppe,
hvor der både har været ældre borgere, som på lidt længere sigt vil være i målgruppen
for de tre boligtyper (se ovenfor), men også ældre borgere som inden for en kortere årrække må forventes at være i målgruppen for særlig ældreboliger og plejeboliger.
For det andet bygger analysen på eksisterende viden fra diverse rapporter om boliger til
ældre og fremtidens behov.
Hvad ved vi fra andre undersøgelser og hvad er indtrykkene fra fokusgruppeinterviews?
En undersøgelse fra 2011 konkluderede at fremtidens ældrebolig allerede er bygget. Undersøgelsen viste således, at ældre over 70 år er godt tilfredse med den bolig og det
kvarter, de bor i. Det gælder både ældre i parcelhus i forstæder i større byer, ældre i udkantsområder og ældre i almene boliger. For flertallet af ældre er deres fremtidige ældrebolig, ifølge dem selv, den bolig, de allerede bor i (Kuben, 2015: 4). Ser man i stedet på
de kommende ældre, altså personer i 50-års alderen, så ser tallene anderledes ud. En
undersøgelse fra 2016 gennemført af SFI viste, at der er en stigende andel af unge ældre, som overvejer at flytte inden for fem år.
Figur 4. Andelen pr. aldersgruppe der overvejer at flytte inden for de næste 5 år, i 1997,
2002, 2007 og 2012.

Kilde: SFI

Personer på +52 år, der enten er flyttet for nylig eller overvejer at flytte inden for de næste 5 år, angiver typisk et ønske om en mindre og mere centralt beliggende bolig som en
væsentlig grund. Der er også voksende interesse i boligfællesskaber, især i de yngste aldersgrupper. Indtil videre er beboere i bofællesskaber overvejende ældre end beboere i
almindelige boligtyper.
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Alt i alt, overvejer 19% af respondenterne i undersøgelsen fra 2011 at flytte inden for de
næste 5 år. Mest hyppige årsager til at man overvejer at flytte er:
 At få en mindre bolig (47%)
 At slippe for havearbejde (21%)
 At bo mere centralt (14%)
 At få en billigere bolig (12%)
 At undgå trapper (11%)
Årsager ganske få nævner: At bo tættere på familien (5%), at få en større bolig (4%), at
bo tættere på naturen (3%), skilsmisse eller dødsfald (1%).
Indtrykkene fra de tre fokusgruppeinterviews er i vid udstrækning parallelt med ovenstående observationer. Derudover nævner flere af deltagerne i fokusgrupperne ønsket om at
være på forkant, og dermed ikke blive tvunget til at flytte som følge af dårligere helbred
hos sig selv eller ægtefælle. Derudover er det særlig ønsket om at få en mindre, men ikke for lille bolig, og minimere/undgå det praktiske arbejde ved huset og haven. Det skal
samtidig nævnes, at enkelte i alle tre fokusgrupper ikke ønsker at flytte fra deres eksisterende (store) parcelhus/villa før de tvinges til det – det er dog et klart mindretal.
Der er stor enighed i litteraturen om, at fremtidens ældre vil stille anderledes krav til deres boligrammer, bl.a. til kvaliteten og størrelsen af boligerne. Der er blandt andet peget
på (Andersen m.fl., 2008: 12):
 Nærhed:
o Natur
o Indkøb
o Transport
 Funktion:
o Fleksibilitet
o Hjælpemidler
o Funktionalitet
 Samvær:
o Del i fællesskabet
o Del i hverdagen
o Plads til minderne
 Vision:
o Inspirere til liv
o Skabe rammer for liv
o Levende materialer
Når man i fokusgrupperne spørger til hvad man efterspørger i en bolig (til ældre), så går
ovenstående 12 punkter igen. Særlig nærhedstemaet og samværstemaet fylder en del.
Boligerne skal være placeret et sted, hvor man er tæt på indkøb og aktiviteter. Det at
være aktiv fylder generelt en del for deltagerne i fokusgrupperne, og boligområdet skal
også gerne i sig selv give mulighed for eksempelvis petanque og lignende aktiviteter.
Når
-

det bliver mere konkret, så er forventningerne til boligerne, at de:
Er mellem 80-120 m2
Gerne blandet byggeri (etage, rækkehuse)
Terrasse, men ingen eller meget lidt have
Fælleshus, gerne med små lejligheder til pårørende
Gerne blandet ejerform (ejer, leje, andel)
Gerne blandet beboertype (unge, familier, ældre)
Energivenlige
Klar til hjælp udefra, ingen dørtrin m.m.
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Det er klart, at der også er en afvejning mellem indretning, størrelse m.m. på den ene side og økonomien/huslejen på den anden. Her bør der laves yderligere undersøgelser af
niveauet og behovet, da fokusgrupperne her primært har fået lov til at ”ønske” uden skelen til husleje. Dog er det tydeligt at der, ikke overraskende, er forskel på hvad man ønsker at betale i husleje. Et andet aspekt der kommer ind er samtidig muligheden for boligsikring. Aspektet omkring økonomien er derfor ikke yderligere udforsket her.
Det er usikkert i hvilket omfang sådanne boliger eksisterer i Hedensted Kommune. Tager
man afsæt i ovenstående karakteristika for bolig-klynger, hvor der er 4-6 eller flere boliger af ovenstående type samlet på et ejendomsnummer, så viser BBR-registeret et sted
mellem 120 og 150 steder i Hedensted Kommune. Af disse er der 14 lokaliteter, hvor der
også er et fælleshus knyttet til boligerne. Nedenstående kort viser den geografiske placering af bolig-klyngerne.
Figur 1. Oversigt over bolig-klynger med 4 eller flere boliger.

Det er væsentligt at bemærke, at nærværende analyse ikke er en decideret markedsanalyse, og man skal derfor være opmærksom på, at der også er andre behov blandt ældresegmentet end ovenstående.
Bofællesskaber for ældre
En særlig boform for ældre, der har fået en del fokus i disse år er forskellige typer af bofællesskaber for ældre. Variationen er typisk i forhold til graden af fællesskab mellem beboerne.
En undersøgelsen viser at ca. 35% af dem der overvejer at flytte, kunne tænke sig at bo
i et bofællesskab med andre på deres egen alder. Andelen er vokset lidt siden 1997 (hvor
den lå på 30%), men det ser ud til, at der er nogen udsving (2002 andelen var særdeles
høj, 39%), og man kan ikke umiddelbart give et bud på hvad dette skyldes (Siren og Poulsen, 2016).
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Seniorbofællesskaber er typisk defineret ved:
 Beboerne i et seniorbofællesskab skal være over 50-55 år for at komme i betragtning til en bolig
 At beboergruppen har eksklusiv råderet over et fælleshus/-areal
 Beboerne indgår i et socialt fællesskab med deres naboer. Der er imidlertid meget
divergerende holdninger til arten og omfanget af det sociale fællesskab (Schulze
og Mahncke, 2016)
Et seniorbofællesskab er en boform, hvor nogle mennesker er fælles om en række væsentlige funktioner. Fællesskabet er så fælles, som beboerne vælger, at det skal være. Et
seniorbofællesskab er et individuelt baseret fællesskab, hvor hver beboer eller par har sin
egen bolig med køkkenfunktion, toilet og bad, og et fælleshus eller fælles opholdsrum og
udendørs faciliteter, hvor beboerne kan mødes. Oftest er de arrangerede fællesskaber
fastlagt af ”fagprofessionelle” med fokus på boformen. Næsten alle seniorbofællesskaber
er indrettet i nybyggede fællesskaber (Nord m.fl., 2010: 15).
Efterspørgslen efter disse seniorbofællesskaber afhænger af kvaliteten af naboskabet og
bystørrelsen (seniorbofællesskaber i byer med under 5.000 indbyggere oplever signifikant lavere efterspørgsel end seniorbofællesskaber i større byer (og storbyer)) (Seniorbofællesskaber (Nielsen og Pedersen, 2016).
En anden og mere forpligtende form for bofællesskab for ældre er ældrekollektiv. Et ældrekollektiv er defineret ved en høj grad af fællesskab, hvor beboerne deler flere funktioner med hinanden. Et kollektiv har ikke fuldt udstyrede, selvstændige boligenheder.
Samhørigheden og ønsket om fællesskab beboerne imellem er almindeligvis højere end i
bofællesskabet. Beboerne bestemmer selv, hvem der skal optages/ integreres i fællesskabet. Oftest er det selvgroede fællesskaber med fokus på det sociale (Nord m.fl.,
2010: 15).
Et gennemgående træk er, at man føler sig tryg. Der er nogen, der holder øje med en
”uden at klæbe”. ”Det er rart, trygt og hyggeligt at være en del af et fællesskab. Vi kan
trække på hinanden, vi kan besøge hinanden, men vi kan også være os selv” (Nord m.fl.,
2010: 26).
I en undersøgelse gennemført omkring 2009 spurgte man blandt andet om, hvilken grad
af forpligtelse et fremtidigt fællesskab skulle have. Af svarene fremgår det tydeligt, at jo
mere forpligtende et fællesskab er, jo færre ønsker at deltage i det. Således var der ingen respondenter, der ønskede et fællesskab med fælles økonomi. Langt de fleste, 61 %
ønskede et fællesskab med jævnlige fællesspisninger, men baseret på frivillighed - og
godt halvdelen ønskede fællesskab om andre praktiske funktioner.
Til spørgsmålet om størrelsen på bofællesskabet: ”Kan du se dig som senior i …” svarede
2/3 et større fællesskab på omkring 20 boliger. 1/5 kunne se sig i et endnu større fællesskab med mere end 100 boliger. Til spørgsmålet ”Hvor vigtigt er det, at du deler holdning
med de andre seniorer i fællesskabet” svarede 67 % af den yngste aldersgruppe, folk under 30 år ”lige meget” og 33 % ”ikke vigtigt”. De yngre synes altså at være betydeligt
mere rummelige end de ældre i aldersgruppen 60-69 år, hvor ikke mindre end 57 %
fandt fælles holdninger ”meget vigtige” eller ”vigtige”.
Tidspunktet for, hvornår man kan se sig selv i et fællesskab, er også aldersafhængigt. Alle under 30 år svarer ”efter at jeg er gået på pension”, mens hele 20 % af folk over 50 år
svarer ”nu!” (Nord m.fl., 2010: 28).
Samme undersøgelse afdækker ønskerne til faciliteter og geografi. Øverst på listen over
ønsker står muligheden for at kunne købe dagligvarer, muligheden for at kunne bruge
fitness-lokale, fællesrum, gæsteværelser, restaurant, selskabslokale og svømmebad.
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Blandt ønskerne til omgivelser og infrastruktur prioriterer mange det højt at have nem
adgang til offentlig transport med en høj grad af regularitet. Det skal være nemt at komme til læge, tandlæge, apotek og til kulturtilbud. De der nu bor i byen ønsker fortsat at
bo urbant, når de bliver ældre. Omvendt vil de, der bor i omgivelser med landlige herlighedsværdier som ”skov og strand” også gerne fortsætte med det som ældre (Nord m.fl.,
2010: 29).
Fra fokusgrupperne er det tydeligt, at seniorbofællesskabstanken også er rodfæstet hos
flere af de ældre. Det frivillige og uforpligtende fællesskab, som dog stadig tilbyder fællesskab, når man har lyst, tryghed og aktiviteter på frivillig basis, er der flere der efterlyser. Dog med et ønske om, at der ikke er alderskrav til beboerne, således man har mulighed for at have blandede (aldersmæssigt) beboere.
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Opsamling på analysen og anbefalinger
På baggrund af afsnit 1 og 2, vil afsnit 3 vurdere betydningen for Hedensted Kommune i
fremtiden.
Plejeboliger
I flere af kommunerne omkring Hedensted Kommune oplever man generelt et fald i antal
plejeboliger. På landsplan er omfanget dog let stigende. I Hedensted Kommune er antallet pr. 1.000 65+ årige faldet siden 2011, og placerer sig under landsgennemsnittet, men
på niveau med Horsens Kommune.
Plejeboligerne i Hedensted Kommune er, med enkelte undtagelser, generelt af ældre dato. Der er fornuftig søgning til de fleste plejeboliger, men med en overvægt til centerbyerne. Trods 39 pladser kategoriseret til demens, samt indretningen af Møllebo til borgere
med demens, så opleves der fortsat et pres på dette område.
Man bør i forlængelse heraf både drøfte standard og antal for plejeboligerne i Hedensted
Kommune. Men mest presserende er nok at drøfte udfordringerne omkring demenspladser.
Ældreboliger
Antallet af ældreboliger i Hedensted Kommune er højere end i flere af omegnskommunerne, ligesom antallet af ældreboliger i Hedensted Kommune er højere end landsgennemsnittet og gennemsnittet for kommunerne i Region Midt. Endelig er der en klar tendens både i Hedensted Kommune og hos andre kommuner til, at der reduceres i antallet
af ældreboliger pr. ældre over 65 år.
Ser man på ældreboligernes stand, er der generelt tale om boliger fra starten og midten
af 1980erne, der ikke er renoveret. Samtidig lever en del af boligerne ikke op til de
pladskrav der i dag stilles, for at kunne hjælpe borgeren i eget hjem.
Af de kommunale ældreboliger er der 111 ældreboliger der udlejes på almindelige vilkår
(pr. oktober 2017) svarende til ca. 32% af alle ældreboliger i kommunen. Når boligerne
er udlejet på almindelige vilkår, så er det en indikation af, at det ikke er muligt at leje ud
til målgruppen for tiden. Det betyder, at der, alt andet lige, er ca. 100 ældreboliger for
meget i Hedensted Kommune.
Boligerne bliver anvendt som ad hoc husning af borgere med forskellige problemstillinger
(eksempelvis borgere med handicap, borgere med psykiatriske lidelser, flygtninge m.fl.).
Det har en konsekvens for det pågældende boligområde i forhold til socialt samvær,
sammenhængskraft m.m., ligesom det også giver usikkerhed for økonomien i Social Omsorg i forhold til tomgangsleje. Omvendt er det naturligvis positivt rent økonomisk, at
man herved kan begrænse den udgift Social Omsorg ellers ville have.
I forlængelse heraf bør man drøfte anvendelsen af ældreboligerne til andre formål, herunder også, om flere af disse boliger burde ommærkes til andre formål. Ud over de målgrupper som kommunen tilbyder disse boliger til, så kunne man også undersøge mulighederne for at konvertere nogle af ældreboligerne til ungdomsboliger eller social udslusningsboliger for unge, på samme vis som de boliger der findes på Stjernegårdsvej i Hedensted.
Boliger til ældre
Analysens fokusgruppeinterviews bekræfter i vid udstrækning det billede der er tegnet i
flere nationale rapporter og undersøgelser. Således efterspørges der boliger, hvor der er
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muligheder for at skabe et frivilligt fællesskab mellem husene, og boliger der har en vis
størrelse. Når det bliver mere konkret, så er forventningerne til boligerne, at de:
- Er mellem 80-120 m2
- Gerne blandet byggeri (etage, rækkehuse)
- Terrasse, men ingen eller meget lidt have
- Fælleshus, gerne med små lejligheder til pårørende
- Gerne blandet ejerform (ejer, leje, andel)
- Gerne blandet beboertype (unge, familier, ældre)
- Energivenlige
- Klar til hjælp udefra, ingen dørtrin m.m.
Det er usikkert i hvilket omfang sådanne boliger eksisterer i Hedensted Kommune. Tager
man afsæt i ovenstående karakteristika for bolig-klynger, hvor der er 4-6 eller flere boliger af ovenstående type samlet på et ejendomsnummer, så viser BBR-registeret et sted
mellem 120 og 150 steder i Hedensted Kommune. Af disse er der 14 lokaliteter, hvor der
også er et fælleshus knyttet til boligerne. Nedenstående kort viser den geografiske placering af bolig-klyngerne.
Figur 1. Oversigt over bolig-klynger med 4 eller flere boliger.

Det er væsentligt at bemærke, at nærværende analyse ikke er en decideret markedsanalyse, og man skal derfor være opmærksom på, at der også er andre behov blandt ældresegmentet end ovenstående.
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Bilag 1. Gennemgang af ældreboliger med visitation i Hedensted Kommune
Sneppevej, Løsning

Antal boliger
Antal 2-rumsboliger
Antal 3-rumsboliger
Opført
Renoveret?
Badeværelsesstørrelser
Soveværelsesstørrelser
Udlejningssituation
Beliggenhed
Bemærkninger om indretning
Tomgangsleje i 2017
Tomgangsleje 2013
Boligselskab
Indstilling ultimo 2011
Status 2014
Status 2018

40 boliger
31 boliger på 60 kvm.
9 boliger på 82 kvm.
1980erne
Nej
6 kvm.
Ca. 12 kvm
Pr. 18/10-2017 udlejes 11 boliger på alm. vilkår.
Mange borgere benytter plejehjemmet og spiser
her.
Ud over de ni 3-værelses boliger, er boligerne
bedst egnede til enlige borgere
Kr. 32.000
Kr. 230.000
Østjysk Boligselskab
Uændret antal boliger. Boligerne bør dog renoveres
og opdateres arbejdsmiljømæssigt og man bør evt.
ændre forholdet mellem to- og tre-rumsboliger
Planlagt ombygning
To boliger er ombygget, som forsøg. Begge er bygget større, med en huslejestigning til følge. Det er
småt med erfaringer, da der er de samme personer
der bor i boligerne. Ombygningerne er relativt omkostningstunge.
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Klydevej, Løsning

Antal boliger
Antal 2-rumsboliger
Antal 3-rumsboliger
Opført
Renoveret?
Badeværelsesstørrelser
Soveværelsesstørrelser
Udlejningssituation
Beliggenhed
Bemærkninger om indretning
Tomgangsleje 2017
Tomgangsleje 2013
Boligselskab
Indstilling ultimo 2011
Status 2014
Status 2018

20 boliger
16 boliger á 63 kvm.
4 boliger á 79 kvm.
1990erne
Nej
6 kvm.
12 kvm.
Ingen udlejningsproblemer. Pr. 18/10-2017
udlejes 2 boliger på alm. vilkår
Mange borgere benytter plejecenteret og spiser her.
Ud over de fire 3-værelsesboliger er boligerne
bedst egnede til enlige borgere
Kr. 39.000
Kr. 30.000
Østjysk Boligselskab
Uændret antal boliger
Planlagt ombygning
Afventer erfaringer fra Sneppevej i forhold til
ombygning.
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Centerparken, Løsning

Antal boliger
Antal 2-rumsboliger
Antal 3-rumsboliger
Opført
Renoveret?
Badeværelsesstørrelser
Soveværelsesstørrelser
Udlejningssituation
Beliggenhed
Tomgangsleje 2017
Tomgangsleje 2013
Boligselskab
Indstilling ultimo 2011
Status 2014
Status 2018

6 boliger
6 boliger
Ingen
2002
Nej
6 kvm.
12 kvm.
Ingen udlejningsproblemer. Pr. 18/10-2017
udlejes 1 bolig på alm. vilkår
Ligger centralt i Løsning og dermed tæt på offentlig transport.
Kr. 12.000
Kr. 38.000
Østjysk Boligselskab
Uændret antal boliger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
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Per Rytters Vej, Løsning

Antal boliger
Antal 2-rumsboliger
Antal 3-rumsboliger
Opført
Renoveret?
Badeværelsesstørrelser
Soveværelsesstørrelser
Udlejningssituation
Beliggenhed
Tomgangsleje 2017
Tomgangsleje 2013
Boligselskab
Indstilling ultimo 2011
Status 2014
Status 2018

9 boliger
9 boliger
Ingen
2000
Nej
9 kvm.
15 kvm.
Ingen udlejningsproblemer. Pr. 18/10-2017
udlejes 2 boliger på alm. vilkår
Beboersammensætningen i de omkringliggende boliger, og området som sådan giver udfordringer med at leje boligerne ud.
Kr. 0
Kr. 15.000
Østjysk Boligselskab
Uændret antal boliger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
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Østre Ringgade og Rørkærvej, Hedensted

Antal boliger
Antal 2-rumsboliger
Antal 3-rumsboliger
Opført
Renoveret?
Badeværelsesstørrelser
Soveværelsesstørrelser
Udlejningssituation
Beliggenhed

Tomgangsleje 2017
Tomgangsleje 2013
Boligselskab
Indstilling ultimo 2011
Status 2014
Status 2018

37 boliger
35 boliger á 60 kvm.
2 boliger á 82 kvm.
1980erne
Nej
6 kvm.
Ca. 12 kvm.
Ingen udlejningsproblemer. Pr. 18/10-2017
udlejes 1 bolig på alm. vilkår
Ligger tæt på Bøgely Plejecenter, og nogle
beboere benytter centeret til de aktiviteter,
der forestås af de frivillige. Ingen er afhængige af centeret, men enkelte benytter sig af, at
centeret er tæt ved boligerne.
Kr. 66.000
Kr. 24.000
Østjysk Boligselskab
Uændret antal boliger, der dog bør renoveres
Planlagt ombygning
Afventer erfaringer fra Sneppevej i forhold til
ombygning.
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Bytorvet, Hedensted

Antal boliger
Antal 2-rumsboliger
Antal 3-rumsboliger
Opført
Renoveret?
Badeværelsesstørrelser
Soveværelsesstørrelser
Udlejningssituation
Beliggenhed
Bemærkninger om indretning
Tomgangsleje 2017
Tomgangsleje 2013
Boligselskab
Indstilling ultimo 2011
Status 2014
Status 2018

20 boliger
20 boliger á 64-78 kvm.
Ingen
2000
Nej
7-8 kvm.
Ca. 12 kvm.
Pr. 18/10-2017 udlejes 10 boliger på alm. vilkår
Ligger centralt i Hedensted og dermed tæt på
offentlig transport og indkøb.
Lejlighederne er en smule smalle
Kr. 45.000
Kr. 42.000
Østjysk Boligselskab
Uændret
Ingen bemærkninger
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Egehøjvej, Daugård

Antal boliger
Antal 2-rumsboliger
Antal 3-rumsboliger
Opført
Renoveret?
Badeværelsesstørrelser
Soveværelsesstørrelser
Udlejningssituation
Bemærkninger om indretning
Tomgangsleje 2017
Tomgangsleje 2013
Boligselskab
Indstilling ultimo 2011
Status 2014
Status 2018

4 boliger
4 boliger á 60 kvm.
Ingen
1980erne
Nej
6 kvm.
Ca. 12 kvm.
Pr. 18/10-2017 udlejes 3 boliger på alm. vilkår
Ingen bemærkninger
Kr. 0
Kr. 0
Østjysk Boligselskab
Bør nedlægges som ældreboliger
Botræning i regi af Handicapafdelingen i to af
boligerne.
Ingen bemærkninger.
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Vestervang, Korning

Antal boliger
Antal 2-rumsboliger
Antal 3-rumsboliger
Opført
Renoveret?
Badeværelsesstørrelser
Soveværelsesstørrelser
Udlejningssituation
Beliggenhed
Tomgangsleje 2017
Tomgangsleje 2013
Boligselskab
Indstilling ultimo 2011
Status 2014
Status 2018

4 boliger
4 boliger á 60-83 kvm., inkl. et fælleshus til aktiviteter.
Ingen
2 boliger opført i 1980erne og 2 boliger opført i 2005
Nej
2 boliger med 6 kvm., og 2 boliger med 8 kvm.
2 med ca. 12 kvm., 2 med 13 kvm.
Pr. 18/10-2017 udlejes der 2 bolig på alm. vilkår. 1 bolig
ledig siden 2015.
Offentlig transport nedlægges, hvilket giver udfordringer
for søgningen. Senior Service betaler husleje for nr. 1 til
aktivitetsområdet siden Plejecenter Vestervangs lukning.
Kr. 84.000
Kr. 78.000
Østjysk Boligselskab
Bør nedlægges som ældreboliger. På trods af at to af boligerne er nyere, og er godt indrettet, så er der ingen søgning.
Der forhandles pt. om at nr. 10 og 12 sælges til Højlykke
Behandlingshjem, mens nr. 2 og 4 sælges til privat person.
Ingen af boligerne er solgt.
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Mølleparken, Stouby

Antal boliger
Antal 2-rumsboliger
Antal 3-rumsboliger
Opført
Renoveret?
Badeværelsesstørrelser
Soveværelsesstørrelser
Udlejningssituation
Bemærkninger om indretning
Tomgangsleje 2017
Tomgangsleje 2013
Boligselskab
Indstilling ultimo 2011

Status 2014
Status 2018

20 boliger
20 boliger á 65 kvm.
Ingen
1984
Nej
5 kvm.
10 kvm.
Pr. 18/10-2017 udlejes der 15 boliger på alm. vilkår
Små køkkener og små badeværelser
Kr. 37.000
Kr. 215.000
Juelsmindehalvøens Boligforening
10 boliger bør nedlægges som ældreboliger. Der er fald i
antal ældre og der kommer flere børnefamilier til området. Dermed er det svært at have et grundlag for udlejning af boligerne. 10 af boligerne overdrages til anden udlejning efterhånden som de bliver ledige. De 10 resterende bør ombygges, hvor bad og køkken udvides.
Der har været dialog med lokalsamfundet om alternativ
anvendelse, men boligforeningen ønsker, at give det et
ekstra forsøg med at leje ud.
Ingen bemærkninger.
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Lindvedvej, Øster Snede

Antal boliger
Antal 2-rumsboliger
Antal 3-rumsboliger
Opført
Renoveret?
Badeværelsesstørrelser
Soveværelsesstørrelser
Udlejningssituation
Beliggenhed
Tomgangsleje 2017
Tomgangsleje 2013
Boligselskab
Indstilling ultimo 2011
Status 2014
Status 2018

10 boliger
10 boliger á 60 kvm.
Ingen
1980erne
Nej
6 kvm.
Ca. 12 kvm.
Pr. 18/10-2017 udlejes 3 boliger på alm. vilkår
Tilknytning til Øster Snede Plejecenter. Der er
indkøbsmuligheder i Øster Snede.
Kr. 136.000
Kr. 9.500
Østjysk Boligselskab
Nedlægge 6 af ældreboligerne. (De fire ældreboliger ved vandet bør fastholdes).
Boligerne forventes at indgå i evt. friplejehjem, hvis plejecenter sælges til initiativgruppe.
Der er ikke oprettet friplejehjem. Ingen ændringer.
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Jasminvej + Hybenvej, Rask Mølle

Antal boliger
Antal 2-rumsboliger
Antal 3-rumsboliger
Opført
Renoveret?
Udlejningssituation
Beliggenhed
Tomgangsleje 2017
Tomgangsleje 2013
Boligselskab
Indstilling ultimo 2011

Status 2014

Status 2018

33 boliger
33 boliger
Ingen
1989 (Jasminvej), 1982 og 1987 (Hybenvej)
Nej
Pr. 18/10-2017 udlejes 12 boliger på alm. vilkår
Der er både indkøbsmuligheder og bus i nærområdet.
Kr. 485.000
Kr. 260.000
Domea
Hybenvej 4,6,8,10,12,14,16, 18, 20, 22, 24, 26 – i alt 12
boliger bør nedlægges. De resterende boliger bør renoveres.
De omtalte boliger (Hybenvej) er planlagt nedlagt. Restgæld i boligerne der skal nedlægges er på ca. 250.000
kr., hvilket giver en samlet kommunal udgift til nedlæggelsen på ca. 2,9 mio. kr.
Resten af boligerne (Jasminvej) har Domea planlagt
renoveret i løbet af 4-6 år.
Ingen bemærkninger
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Kornelvej, Rask Mølle

Antal boliger
Antal 2-rumsboliger
Antal 3-rumsboliger
Opført
Renoveret?
Udlejningssituation
Beliggenhed
Tomgangsleje 2017
Tomgangsleje 2013
Boligselskab
Indstilling ultimo 2011
Status 2014
Status 2018

7 boliger
7 boliger
Ingen.
Nej
Pr. 18/10-2017 udlejes 2 boliger på alm. vilkår. 1 ledig bolig.
God beliggenhed.
Kr. 27.000
Kr. 57.000
Domea
Ingen ændringer.
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.
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Rogårdsvej, Åle

Antal boliger
Antal 2-rumsboliger
Antal 3-rumsboliger
Opført
Renoveret?
Udlejningssituation
Bemærkninger om indretning

Tomgangsleje 2017
Tomgangsleje 2013
Boligselskab
Indstilling ultimo 2011

Status 2014
Status 2018

3 boliger
3 boliger
Ingen
1987
Nej
Pr. 18/10-2017 udlejes 2 boliger på alm. vilkår. 1 ledig bolig.
Boligerne er i orden og kræver ikke yderligere
tilpasning for at leve op til lovkrav og beboernes krav. Ud over boligerne er der også et
fælleshus. Kommunen betaler for leje af fælleshuset. Driftsmæssigt fungerer det fint.
Kr. 63.000
Kr. 134.000
Domea
Tre ældreboliger nedlægges + fælleshuset.
Den ene kan evt. efterfølgende lejes på alm.
vilkår til aktivitetsområdet.
Fælleshuset anvendes til aktiviteter på frivillig
basis.
De omtalte boliger er planlagt nedlagt. Restgælden betyder, at den kommunale udgift til
nedlæggelse vil være ca. 565.000 kr.
Ingen bemærkninger
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Toftevej – Gl. Landevej, Lindved

Antal boliger
Antal 2-rumsboliger
Antal 3-rumsboliger
Opført
Renoveret?
Udlejningssituation
Beliggenhed
Bemærkninger om indretning
Tomgangsleje 2017
Tomgangsleje 2013
Boligselskab
Indstilling ultimo 2011
Status 2014

Status 2018

20 boliger
20 boliger
Ingen.
Nej.
Ok, at udleje. Pr. 18/10-2017 udlejes 5 boliger på alm.
vilkår
Ligger langt fra byen – dog gode busforbindelser.
Boligerne er i orden og kræver ikke yderligere tilpasning
for at leve op til lovkrav og beboernes krav.
Kr. 42.000 (Gl. Landevej)
Kr. 222.000
Domea
10 ældreboliger bør nedlægges. (64a-64k Gl. Landevej).
De 10 boliger på Gl. Landevej er planlagt nedlagt. Udgiften til nedlæggelse af boligerne vil være ca. 2,5 mio. kr.
Beboerne fra Den Gamle Præstegaard er flytte ind i det
gamle plejecenter samt nogle af ældreboligerne, hvilket
vil give et fald i tomgangslejen.
Ældreboligerne får nu efter Højtoften er overtaget af
Voksen Handicap et andet nabolag, hvilket kan påvirke
søgningen til boligerne.
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Åvangen, Uldum

Antal boliger
Antal 2-rumsboliger
Antal 3-rumsboliger
Opført
Renoveret?
Udlejningssituation
Beliggenhed
Bemærkninger om indretning
Tomgangsleje 2017
Tomgangsleje 2013
Boligselskab
Indstilling ultimo 2011
Status 2014
Status 2018

18 boliger
18 boliger
Ingen
1987-1989
Nej.
Ok, at udleje. Pr. 18/10-2017 udlejes 7 boliger på alm. vilkår
Badeværelserne er for små, og kan ikke anvendes til kørestole. Beboerne benytter sig af
Nedergården Plejecenter.
Kr. 49.000
Kr. 80.000
Domea
Ingen ændringer. Boligerne bør renoveres.
Renovering planlagt gennemført i løbet af 4-6
år.
Ingen bemærkninger – renovering ikke påbegyndt
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Hjørnet af I.P. Hansens Vej og Passagen, Uldum

Antal boliger
Antal 2-rumsboliger
Antal 3-rumsboliger
Opført
Renoveret?
Badeværelsesstørrelser
Soveværelsesstørrelser
Udlejningssituation
Beliggenhed
Tomgangsleje 2017
Tomgangsleje 2013
Boligselskab
Indstilling ultimo 2011
Status 2014
Status 2018

3 boliger
3 boliger
Ingen
2012
Nej
6,5 m2
14,3 m2
Pr. 18/10-2017 udlejes 1 bolig på alm. vilkår.
1 bolig ledig siden 2012.
Midt i Uldum
Kr. 142.000
Kr. 116.000
Østjysk Boligselskab
Ingen ændringer.
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.
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Fælledvej, Tørring

Antal boliger
Antal 2-rumsboliger
Antal 3-rumsboliger
Opført
Renoveret?
Udlejningssituation
Bemærkninger om indretning og tilstand
Tomgangsleje 2017
Tomgangsleje 2013
Boligselskab
Indstilling ultimo 2011
Status 2014
Status 2018

10 boliger
10 boliger
Ingen
Nej
Pr. 18/10-2017 udlejes 1 bolig på alm. vilkår
Boligerne er i orden, og kræver ikke yderligere tilpasning for at leve op til lovkrav og beboernes krav.
Kr. 7.700
Kr. 25.000
Domea
Ingen ændringer.
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.
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Rousthøjs Alle, Juelsminde (ved Birkelund Plejecenter)

Antal boliger
Antal 2-rumsboliger
Antal 3-rumsboliger
Opført
Renoveret?
Badeværelsesstørrelser
Soveværelsesstørrelser
Udlejningssituation
Beliggenhed

Tomgangsleje 2017
Tomgangsleje 2013
Boligselskab
Indstilling ultimo 2011
Status 2014
Status 2018

20 boliger
20 boliger á 64 kvm.
Ingen
1985
2000
9 kvm.
12 kvm.
Ingen udlejningsproblemer
Borgerne benytter sig af enkelte tilbud og aktiviteter på
Birkelund Plejecenter. Det drejer sig om 4-5 personer i
den kommunale omsorgsklub, samt stor tilslutning til
større arrangementer som fester, modeshows m.m..
Derudover er der 2-3 personer der benytter sig af ikkekommunale tilbud som gudstjeneste i cafeen, Menighedsrådscafe og Pensionistforening.
Ældreboligerne ligger godt for indkøb og offentlig transport.
Kr. 2.700
Kr. 0
Juelsmindehalvøens Boligforening
Ingen ændringer.
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.
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Bøgevej + Birkevej, Hornsyld

Antal boliger
Antal 2-rumsboliger
Antal 3-rumsboliger
Opført
Renoveret?
Badeværelsesstørrelser
Soveværelsesstørrelser
Udlejningssituation
Bemærkninger om indretning og
tilstand
Tomgangsleje 2017
Tomgangsleje 2013
Boligselskab
Indstilling ultimo 2011
Status 2014
Status 2018

27 boliger
27 boliger á 57-65 kvm.
Ingen
1988 (Birkevej); 1992 (Bøgevej)
Nej
6,5 kvm.
14 kvm.
Ok, at udleje. Pr. 18/10-2017 udlejes der 11 boliger på
alm. vilkår
Bøgevej er nyere og boligerne her er i orden og kræver
ikke yderligere tilpasning for at leve op til lovkrav og beboernes krav. Birkevej kræver renovering.
Kr. 140.000
Kr. 200.000
Juelsmindehalvøens Boligforening
Nr. 21-37 (9 ældreboliger) bør nedlægges. De resterende
boliger bør renoveres.
De 9 omtalte ældreboliger er planlagt nedlagt. Udgiften vil
være ca. 4,1 mio. kr. Juelsmindehalvøens Boligforening
arbejder på forslag til renovering af de resterende boliger.
Intet nyt. Renovering ikke påbegyndt.
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Smedetoften, Barrit

Antal boliger
Antal 2-rumsboliger
Antal 3-rumsboliger
Opført
Renoveret?
Badeværelsesstørrelser
Soveværelsesstørrelser
Udlejningssituation
Beliggenhed

Bemærkninger om indretning
Tomgangsleje 2017
Tomgangsleje 2013
Restgæld pr. bolig
Boligselskab
Indstilling ultimo 2011

Status 2014
Status 2018

20 boliger
20 boliger á 64-65 kvm.
Ingen
1986
Nej
4 kvm.
14 kvm.
Ok, udlejning. Pr. 18/10-2017 udlejes der 12 boliger på
alm. vilkår
Der er langt til indkøb, og som følge heraf køber plejepersonalet i mange tilfælde ind til borgere der modtager
hjemmehjælp. Boligerne er ligger udmærket for offentlig
transport.
Smedetoften har for små badeværelser til plejekrævende borgere. Der er et fælleshus på Smedetoften som
kommunen betaler.
Kr. 25.000
Kr. 86.000
Kr. 0
Juelsmindehalvøens Boligforening
I dag er der 32 boliger med anvisningsret i Barrit. Det
bør reduceres til 10 ældreboliger, som alle bør være på
Smedetoften. Disse 10 ældreboliger bør efterfølgende
renoveres ('bunden af u'et' skal beholdes – se tegning).
10 boliger fortsat planlagt nedlagt.
I Barrit er der nedlagt 12 boliger (Bakkesvinget). Smedetoften uændret.
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Museumsvænget, Glud

Antal boliger
Antal 2-rumsboliger
Antal 3-rumsboliger
Opført
Renoveret?
Badeværelsesstørrelser
Soveværelsesstørrelser
Udlejningssituation
Bemærkninger om indretning
Tomgangsleje 2017
Tomgangsleje 2013
Boligselskab
Indstilling ultimo 2011
Status 2014

Status 2018

20 boliger
20 boliger á 66 kvm.
Ingen
1987
Nej
4 kvm.
14 kvm.
Ok, at udleje. Pr. 18/10-2017 udlejes der 6 boliger på
alm. vilkår
Badeværelserne er for små til plejekrævende borgere. Hedensted Kommune betaler en andel af udgifterne til Fælleshuset.
Kr. 12.000
Kr. 193.000
Juelsmindehalvøens Boligforening
Antallet af boliger bør nedjusteres til 13. Nr. 12, 14, 16,
18 og 23, 25 og 27 bør nedlægges. De resterende 13 bør
renoveres.
Syv boliger planlagt nedlagt. Udgiften vil være ca. 90.000
kr.
For de resterende boliger arbejder Juelsmindehalvøens
Boligforening på forslag til renoveringsplan.
Intet nyt.
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Østre Kirkevej, Hjarnø

Antal boliger
Opført
Renoveret?
Udlejningssituation
Beliggenhed
Tomgangsleje 2017
Tomgangsleje 2013
Boligselskab
Indstilling ultimo 2011
Status 2014

Status 2018

2 boliger
1997
Nej
Pr. 18/10-2017 udlejes der 2 boliger på alm. vilkår
Beboerne skal til Glud for indkøb.
Kr. 0
Kr. 66.000
Juelsmindehalvøens Boligforening
Bør nedlægges.
Planlagt nedlagt. Udgiften hertil vil være ca. 1,5 mio.
kr.
I samarbejde med Juelsmindehalvøens Boligforening
påbegyndtes dialog med lokalbefolkningen på Hjarnø
om alternativ anvendelse af boligerne i 2013. Dialogen
er dog uden resultater pt.
Ingen bemærkninger.
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Kirkedalsvej, Rårup

Antal boliger
Antal 2-rumsboliger
Antal 3-rumsboliger
Opført
Renoveret?
Badeværelsesstørrelser
Soveværelsesstørrelser
Udlejningssituation
Beliggenhed
Bemærkninger om indretning
Tomgangsleje 2017
Tomgangsleje 2013
Restgæld pr. bolig
Boligselskab
Indstilling ultimo 2011
Status 2014

Status 2018

10 boliger
10 boliger á 58-66 kvm.
Ingen
1980-1985
Nej
5,5 - 6,5 kvm.
11,5-12,5 kvm.
Ok, at udleje. Pr. 18/10-2017 udlejes der 5 boliger på
alm. vilkår
Meget begrænsede muligheder for offentlig transport
og indkøb. Tæt tilknytning til Plejecenter Kirkedal med
plejeboliger.
Små badeværelser, som man ikke kan pleje beboerne
i.
Kr. 0
Kr. 200.000
Kr. 360.000
Juelsmindehalvøens Boligforening
5 boliger (nr. F-K) bør afhændes. De resterende boliger
bør renoveres.
Planlagt nedlagt. Udgift til nedlæggelse af boligerne vil
være ca. 1,8 mio. kr.
Juelsmindehalvøens Boligforening arbejder på et oplæg
for renovering af de resterende boliger.
Intet nyt.
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Kuren, Odelsgade 45, Juelsminde
Ud over de ældreboliger, der allerede har været behandlet politisk, så har der også vist
sig et behov for at forholde sig til fremtiden for Kuren i Juelsminde. Også her er der almene ældreboliger, der administreres af et boligselskab, mens Hedensted Kommune har
udlejningsforpligtigelsen, og dermed udgifterne til eventuel tomgangsleje.
Kuren består af en ældre hovedbygning (gammelt kurhotel fra 1898), og et par fløje,
som er fra 1996-1998. Siden omdannelsen af Kuren til ældreboliger og ombygningen i
1998, så har boligerne hovedsageligt været beboet af de samme beboere. Udskiftningen
har været forholdsvis lille. Men efter 15 år, så er mange af disse beboere døde eller flyttet på plejehjem.
Samtlige boliger er omfattet af en kommunal anvisningsret, hvilket betyder, at Hedensted Kommune betaler tomgangsleje, når boligerne ikke kan udlejes.
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