
Forside: 
 
Robot støvsuger 

 
 

Side 2: 

Velfærdsudlån, der gør din hverdag nemmere 
Ballerup kommunes Hjælpemiddelteam, velfærdsteknologikoordinator og 

kulturhus/bibliotek har i samarbejde skabt denne mulighed for at låne 
hjælpemidler i en kortere periode. Her kan du afprøve produktet hjemme og få 

et indtryk af, om det vil kunne lette dine daglige gøremål.  
 

Hjælpemidlet/produktet er til udlån i 14 dage og returneres derefter til Ballerup 
bibliotek. Hjælpemiddelteamet og Ballerup bibliotek er ikke behjælpelig med at 

levere og afhente det udlånte produkt.  
Pådrager du dig en skade i forbindelse med brug af det udlånte hjælpemiddel, 

er Ballerup kommune ikke ansvarlig, men du skal være dækket af din egen 

forsikring. Hvis det lånte hjælpemiddel går i stykker eller bliver stjålet, er det 
din egen forsikring som dækker. Informer bibliotekets personale om skadens 

omfang.  
 

Side 3:  

Produktnavn: iRobot Roomba 980 

 
Beskrivelse:  

IRobot Roomba 980 er en robotstøvsuger.  
Den rengør automatisk dit hjem og har en køretid på op til 2 timer. Bliver 

robotten ikke færdig, vender den automatisk retur efter endt opladning, og 
fortsætter, hvor den slap. Robotten kan navigere i flere rum og kører under 

sofa og stole. Den falder ikke ned af trapper, pga. den indbyggede 
trappesensor. Det er en simpel og brugervenlig robotstøvsuger. Den kan 

rengøre alle gulvtyper, om det er tæpper, fliser, trægulve eller laminat. 
Robotstøvsugeren kan være forudindstillet til at køre på bestemte tidspunkter 

automatisk, helt op til 7 gange pr. uge. 

Robot støvsugeren fejer langs væggen og klarer hjørnerne.  
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Afhjælpning i hverdagen: 

- Du kan selv sørge for hvor og hvornår, der skal støvsuges 
- Grundig rengøring, da den får alle støvpartikler og selv de helt 

mikroskopiske allergener bliver suget op 
- Du bliver mere selvhjulpen i din hverdag 

- Du kan bruge din energi på andre meningsfulde aktiviteter i hverdagen 
 

Vigtig information: 

Dette hjælpemiddel/produkt kan ikke bevilges efter Serviceloven §112, men du 
har mulighed for at købe det på nettet, hjælpemiddelforhandlere eller 

seniorerbutikker. 
 

Bagside:  
Kontaktoplysninger 

 
Har du spørgsmål vedr. hjælpemiddelet, kan du kontakte Hjælpemiddelteamet 

på www.ballerup.dk eller ring på tlf. nr. 44771717, tryk 2. Mandag, tirsdag, 
torsdag og fredag kl. 10-12. Onsdag lukket. 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
r 

http://www.ballerup.dk/

