Hur ansöker jag om renoveringsrådgivning?
•
•
•
•

•

Kontakta renoveringsrådgivningen per telefon.
Renoveringsrådgivaren går i telefon igenom klientens basala uppgifter och bostadens önskade behov av ändringar
Om diskussionen ger vid handen att ändringsarbeten behövs kommer renoveringsrådgivaren överens om ett möte.
Renoveringsrådgivaren kartlägger på ort och ställe situationen, gör mätningar, utreder alternativa ändringsarbeten och understöd som kan eventuellt fås för dem.
Renoveringsrådgivaren uppgör utkast och budget
till projektet och startar biståndsansökningarna.

Renoveringssanering stöder hemmaboende
Centralförbundet för de gamlas väl har 15 regionala renoveringsrådgivare. De bistår krigsinvalider, veteraner och övrigt äldre folk med
att kartlägga, planera och ansöka om understöd för behövliga ändringsarbeten i bostaden. Vid behov hjälper de också att söka en entreprenör som utför
arbetet. Renoveringsrådgivningen är avgiftsfri. Renoveringskostnaderna står
klienten själv för.
Renoveringsrådgivarens roll
Renoveringsrådgivaren är en rådgivare och är således inte ansvarig för eventuella brister eller fel i entreprenörens arbetsinsats.
Renoveringsrådgivaren handleder och hjälper med att ansöka eventuella understöd. Det hör inte till renoveringsrådgivarens uppgifter att beställa arbetet, övervaka entreprenören eller att vara ansvarig mästare.
Finansiering av renovering
Understöden täcker i regel bara en del av totalkostnaderna vid en renovering.
Renoveringsbeställaren får alltid lov att betala en del av renoveringen själv.
Vanligen betalas understödet ut först i efterhand. Sålunda skall beställaren
först betala alla räkningar själv.
Kvittenserna skall alltid förvaras. Understöd som betalas kommer till
ansökarens konto i efterskott. Om projektet behöver bygglov skall renoveringsbeställaren ansöka och bekosta dem själv.

Understödsformer
Renoveringsunderstöd för den äldre befolkningens och invalidernas
bostäder
Ersättning enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst
Ersättning enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp
Hushållsavdrag

Renoveringsrådgivarna ger mera information om understödsformer. Renoveringsrådgivarna hjälper också i frågor gällande bostädernas vård och underhåll!

Fråga oss mera
Västra Nyland, Vanda
Nina Leino
Byggnadsingenjör
Malms handelsvägen 26
00700 HELSINGFORS
050 449 3395
nina.leino@vtkl.fi

Att beakta!
Att understöd fås är säkert första när understödbeslutet kommit.
Det är inte skäl att börja renoveringsarbeten förrän understödsbeslutet getts
eller lov getts att starta arbetet. Understödet utbetalas alltid enligt verkliga
kvittenser. I kostnaderna beaktas inte värdet av eget arbete.

Värdig ålderdom är en mänsklig rättighet. Alltid.
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Chef för renoveringsrådgivning
Jukka Laakso
040 502 3807
jukka.laakso@vtkl.fi

