BoHemma
Sakta kan hjälpa till med bostadsanpassning
Äldre med nedsatt funktions- och rörelseförmåga kan
få hjälp av hemkommunen med att anpassa bostaden
(bostadsanpassning). Sakta och HelpforYou kan hjälpa dig
söka och få detta stöd. Vi kallar denna hjälp för BoHemma.

Vilka problem kan man lösa med bostadsanpassning?
•

Har du höga trösklar hemma?
Trösklar kan sänkas eller tas bort helt.

•

Har du problem med att komma i och ur badkaret?
Du kan få badkaret utbytt mot en praktisk duschkabin med lågt insteg.

•

Har du svårt att komma in i och ut ur huset?
Du kan få hjälp med dörrautomatik, vilket betyder att det monteras dörröppnare
på ytterdörr, hissdörr m.m.

•

Har du svårt att komma uppför trappor?
Vid entrén kan man montera ramper som underlättar. Det finns också något 		
som heter trapphissar. Personer som har svårt att gå i trappor kan få
en sitthiss installerad.

•

Har du svårt att sköta toalettbesök?
Toaletten kan förses med en sitsförhöjare och en bidéfunktion kan byggas 		
in i en befintliga toalett.

Ramp vid ingång

Anpassad toalett

BoHemma
Vad gör Sakta och HelpforYou?
Lite beroende på din kommun och situation kan vi:
•

Förklara processen och hjälpa dig hitta fram till rätt ansökningsblankett
hos din kommun.

•

Du behöver ett intyg från sjukvården. Det får du genom din vanliga vårdkontakt,
oftast vårdcentralen. Har du ingen kontakt med vården kan vi hjälpa dig med det.

•

Om du har svårt med att fylla i papper kan vi bli ditt ombud och hjälpa dig.

• Ofta behöver man ta in offerter från hantverkare. Vi kan hjälpa till med 			
sådant också.
Du kontaktar oss och vi ser sedan till att en erfaren person ringer upp dig
och hjälper dig komma igång med din bostadsanpassning.

Vänta inte med att anpassa bostaden!

Tfn: 08 650  25 20
info@sakta.se

Duschkabin med lågt insteg

Tfn: 010-171 26 90
info@helpforyou.se

Anpassad köksinredning

