Velkommen til DES klubben i Hol
De eldres boligspareklubb
DES-klubben’s formål er å tilby medlemmene seniorleiligheter. Dette vil vi gjøre
ved å opptre som ansvarlig tilrettelegger ved bygging av universelt utformede og
tilpassede boliger og formidling av fristilte boliger på Haugstomta. Målet er at
eldre fastboende mennesker i Hol kommune skal kunne få sin egen bolig til
overkommelig pris i et rimelig og sentrumsnært boområde. En bolig hvor man
tar ansvar for eget liv og kan klare seg lengst mulig ved egen hjelp.
DES-klubben Hol har tidligere stått som bygger av Sameiet Haugstomta på Geilo
med 12 boenheter med underjordiske garasjeplasser. Leilighetene har god
standard og ligger sentrumsnært med felles garasjeanlegg i underetasjen.
Styret for DES-klubben i Hol arbeider for å finne et nytt sentrumsnært område
hvor vi kan bygge flere seniorboliger.
Når ”eldrebølgen” slår inn for fullt vil det være et stort behov for flere boliger
tilpasset eldre. Noe av dette behovet vil dekkes via Hol kommune sine tilbud,
men i tillegg vil det være ønskelig at det bygges private seniorleiligheter.
Det legges vekt på å skape gode bomiljøer som gir beboerne trygghet i et sosialt
felleskap.
Disse boligene vil være universelt utformet og tilpasset bruk av
velferdsteknologi. Boligene må ligge sentralt plassert med kort avstand til
butikker, offentlig kommunikasjon og offentlig helsetilbud
DES-klubben i Hol er knyttet opp mot DES-Norge som er en paraplyorganisasjon
som har som mål å skape et forum for alle bolig-spareklubber i Norge
DES-Norge ønsker å gi eldre gode bo- og leveforhold. En DES-bolig gir voksne
mennesker mulighet til å ta ansvar for eget liv, i et fellesskap som prioriterer
trygghet, tilhørighet og kvalitet.
Styret i DES-klubben Hol består i 2018 av:
Claus Quist-Hanssen
Frantz A Mietle
Marit Risvoll Kaupang
Britt Karin Sataøen
Leif Breie
Ønsker du å vite mer om DES-klubben Hol kan du kontakte styreleder
Claus Quist-Hanssen, mobil 905 74 528.
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