THORSHOLM

OM BOMILJØET
Bomiljøet Thorsholm er målrettet mennesker med betydelig funktionsnedsættelse,
herunder mennesker som har været hjemløse eller vurderes som hjemløsetruede.
Thorsholm er målrettet mennesker, som kan bo i egen bolig og hvor det ikke
fungerer at bo i almene boligforeninger eller i Socialpsykiatriens andre bomiljøer.
Med en bolig på Thorsholm har du dit eget hus. Huset består af 2 rum: En stue i
kombination med køkken, samt et soveværelse. Boligerne har desuden badeværelse
med toilet og vaskemaskine. Alle huse har terrasse og have. Der er tilknyttet et
fælleshus til bomiljøet.
På Thorsholm er der fællesspisning en gang om ugen samt aktiviteter uden for
Thorsholm.
I fælleshuset er der medarbejdere til stede alle hverdage. Der tilbydes fælles
aktiviteter, som for eksempel morgenkaffe med brød én gang om ugen.
På Thorsholm har du har mulighed for at få bevilliget individuel støtte. Støtten ydes
af medarbejdere i Social- og Handicapcenterets udkørende team. Der arbejdes med
de fokusområder du har udarbejdet sammen med din sagsbehandler.
Medarbejderne arbejder ud fra en anerkendende og rehabiliterende tilgang med
fokus på faglig kvalitet i den indsats du tilbydes.
Høje-Taastrup Kommune

ADRESSE
Taastrup Hovedgade 186 A-L
2630 Taastrup
Kontakt: Lone Clement Rasmussen
Tlf: 43 35 37 30

ANSLÅET AFSTAND TIL
Socialpædagogisk støtte: <100 m
Indkøb: 1,6 km
City2: 1,2 km
Høje-Taastrup station: 2 km
Taastrup station: 2,3 km
Buslinje: 300m

ET GODT UDGANGSPUNKT FOR EN SELVSTÆNDIG TILVÆRELSE
Bomiljøet Thorsholm består af 10 enkeltliggende etplans boliger på 40 m2
beliggende i Høje-Taastrup tæt på grønne områder og tæt på buslinjer til City2,
togstationer, samt indkøbsmuligheder på Hovedgaden i Taastrup.
Samtidig med at du kan bo for sig selv i din egen bolig, så er der støttemuligheder
og mulighed for fællesskab tæt på.
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THORSHOLM

–
BOLIGEN
2 værelses bolig, stue med køkken, soveværelse, samt toilet og bad. Husleje kr.
3379,-/md, A conto varme kr. 500 kr. varme/ pr. md, A conto vand kr. 150 kr. vand
pr. md, Antenne: 199 kr- I alt: 4228 kr. pr. md. Indskuddet er kr. 15.000,Boligselskabet DAB er administrator for boligerne ved Thorsholm.
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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