
Bofællesskab med fem boliger 
Bofællesskabet på Heesvej 38 er et toetagers byhus centralt beliggende 
i Nakskov med boliger til fem borgere, der alle på grund af særlige 
problemer har vanskeligt ved at fastholde en selvstændig bolig. 
Bofællesskabet er opført af Den Boligsociale Fond i samarbejde med 
Lolland kommune. 

De fem værelser er på mellem 33m2 og 53m2. Der er tre boliger 
i stueetagen samt to på 1. sal. På hver etage er der adgang til fælles 
bad og toilet. I stueetagen er der desuden adgang til fælles Tv-stue 
og køkken samt et kontor til fælles afbenyttelse. Der er indrettet et 
hyggeligt gårdmiljø og en garage, beboerne kan anvende som depot. 

Husleje og vedligeholdelse 
Huslejen er fra 2.163 kr. til 2.575 kr. pr. måned samt udgifter til varme, 
lys og vand efter forbrug. 
Heesvej er et alment bofællesskab, og beboerne kan søge om boligstøtte 
til huslejen samt lån til depositum efter de gældende regler. Beboerne 
skal selv passe og vedligeholde deres bolig samt fælleslokalerne i 
samarbejde med en social vicevært. Desuden fungerer en af beboerne 
som ejendomsmedhjælper. 

Socialt arbejde
Der er ansat en social vicevært til at hjælpe med det sociale arbejde 
på Heesvej. Viceværten træffes i huset en fast dag om ugen og ellers 
efter aftale. Fokus for det sociale arbejde er at understøtte og udvikle 
beboernes indflydelse og selvorganisering med henblik på blandt 
andet vedligehold og pasning af boligerne. Den sociale vicevært 
formidler kontakt mellem kommunen og beboerne og tager sig af 
praktiske opgaver ved blandt andet indflytning, klager fra naboer, 
huslejerestancer og overtrædelser af husordenen. Viceværten er 
uddannet socialrådgiver og kan bistå den enkelte beboer med 
rådgivning om sociale og personlige forhold samt støtte til at komme 
videre i livet. Stillingen som social vicevært er finansieret gennem 
tilskud fra Socialministeriet.

Er du interesseret i en bolig på Heesvej?
Boligerne er forbeholdt borgere fra Lolland, der har boet mindst tre 
år i kommunen og har særlige behov, som kan efterkommes med 
et værelse i huset. Udlejning af boligerne skal godkendes af Lolland 
kommune.

Er du interesseret i en af boligerne, kan du selv skrive dig på den 
gratis venteliste via vores hjemmeside www.boligsocial.dk.

Du kan også kontakte din sagsbehandler om hjælp til at få en bolig.

Beboerindflydelse og organisation
Heesvej er en selvejende institution med en bestyrelse, som består 
af to repræsentanter fra Den Boligsociale Fond, en repræsentant fra 
Lolland kommune og to beboerrepræsentanter. Beboerne har samme 
rettigheder og pligter som lejere i almene boliger.

Budget, regnskab og andre vigtige sager behandles først på et 
beboermøde og tages derefter op på et bestyrelsesmøde. Formanden 
for bestyrelsen bor i Nakskov og kommer med mellemrum på besøg 
for at snakke med beboerne om dagligdagen. Den Boligsociale Fond 
lægger stor vægt på, at alle beslutninger om fælles forhold træffes i 
enighed med beboerne.

Samarbejde med Lolland kommune
Lolland kommune og Den Boligsociale Fond har en samarbejdsaftale 
om Heesvej.
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Kontakt

Den Boligsociale Fond
Jernbanegade 1, st. tv.
4900 Nakskov
Tlf: 49 70 34 96
E-mail: boligsocial@boligsocial.dk

Boligsocial medarbejder:
Thomas Winther
Tlf: 30 57 29 77

Den Boligsociale Fond
www.boligsocial.dk


