GRÆSHØJVEJ

OM BOMILJØET
Bomiljøet på Græshøjvej er målrettet mennesker med betydelig funktionsnedsættelse, herunder mennesker med psykiske lidelser. På Græshøjvej er der
fokus på at bo i egen bolig. Her har du din egen lejlighed med køkken og bad. Du
får den nødvendige støtte til at kunne klare hverdagen og udvikle forskellige
livsområder som arbejde, læring og fritidsinteresser.
Støtten foregår i samarbejde med dig og kan være i forhold til dine personlige
områder, såsom din omsorg for dig selv, sundhed, dine ønsker og drømme samt
sociale netværk.
Medarbejderne på Græshøjvej arbejder ud fra en recoveryorienteret og
rehabiliterende tilgang med fokus på faglig kvalitet og engagement. På Græshøjvej
er der et kontaktcenter, så støtten er ikke langt væk.
Det fællesskab, der er i huset bygger på samarbejde. Derfor holdes der husmøde
hver 14. dag, hvor din stemme har betydning.
Høje-Taastrup Kommune

ADRESSE
Græshøjvej 3
Græshøjvej 5
Græshøjvej 7
2640 Hedehusene

ANSLÅET AFSTAND TIL
Socialpædagogisk støtte: <20 m
Indkøb: 500 m
Hedehusene station: 800 m
Idrætspark: 2 km
City2: 5,5 km

GODE LEJLIGHEDER I GRØNT OMRÅDE
Kvadratmeterne er godt udnyttet i lejlighederne på Græshøjvej. Huset er et pænt
byggeri, og ”baghaven” er en større grøn have, hvor man kan grille og spille spil.
Der er grønne områder i nærheden, og gode forbindelser til Høje-Taastrup station,
som man kan køre til på 15 minutter med bus.
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GRÆSHØJVEJ

LEJLIGHEDER



1-værelses lejlighed med eget køkken og bad (2 stk.), 46m2, kr.
5.557,-/mdr. i husleje inkl. antenne og varme, indskud kr. 13.646,2-værelses lejlighed med eget køkken og bad (10 stk.), 57m2, kr.
6.489,-/mdr. i husleje inkl. antenne og varme, indskud kr. 16.867,-

Huslejen er omtrentlig

BOLIGSTØTTE OG HJÆLP TIL INDSKUD
Størrelsen på boligstøtte skal udregnes specifikt for den enkelte. Læs mere
på www.borger.dk
Høje – Taastrup Kommune
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