
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
     

 
 

 
 

Med denne lille folder vil vi 

gerne byde dig velkommen  

til: 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

BØVLING ÆLDRECENTER 
Tangsøgade 67 Bøvling Bjerg 



At flytte på Ældrecenter er en ny fase i dit liv. 

 
Vi vil gøre hvad vi kan for, at overgangen bliver så 
positiv som mulig og samtidig gøre vort bedste for  
at finde frem til hvad der skal til for, at du har det 
godt. 
 
Vores tilgang til beboerne er baseret på tillid til  
det enkelte menneske, respekt for det levede liv, 
ærlighed og åbenhed. 
 
Vi vil gerne, at du fortsætter med det der betyder 
noget for dig og bruger dine færdigheder i den 
udstrækning det er muligt. 
  
Din familie og dine venner kan nu betragte 
Ældrecentret som dit hjem og aktiv tage del i både 

hverdag og fest. 
 

Med venlig hilsen 
Personalet på Bøvling Ældrecenter 

 
Anni B. Schøtt 
Områdeleder 

 

 
 
 
 

 

Til hverdag og fest: 
 
Besøgende kan købe kaffe m/brød til 15kr. 
 
Der kan mod betaling afholdes mærkedage / 
fødselsdage på Ældrecentret - efter aftale med 
køkkenet. 
 
Gæster kan 2 dage på forhånd bestille mad på 
ældre centeret og spise med mod betaling til 
frokost eller aftensmad. 
Der kan også købes mad senere end 2 dage før, vi 
kan da prøve at finde noget mad, vi kan blot ikke 
love det er dagens menu. Ekskl. Drikkevarer: 75kr  
Incl. Drikkevarer:80kr.(2020) 
Frokost 30 kr. morgenmad 20 kr. 

 
Ved arrangementer her, er beboere, pårørende og 
gæster hjertelig velkomne til at deltage. 
 
Du er altid velkommen til at fremkomme med 
forslag, ideer eller ønsker. 
 



Centeret har en Vennekreds, medlemskab  koster 

kr. 75 pr. år. Vennekredsen støtter om op richaw-
cykelpiloter, kaffedamer, bus-tur-chauffører, 
arrangerer udflugter, aftenunderholdning m.v. 
 
Vennekredsens blad udkommer hvert kvartal.  
Bladet fortæller, hvad der er sket siden sidst, og 
der er en huskekalender for arrangementer i de 
kommende måneder. 
 
BJERGBUSSEN 
Bøvling Ældrecenter har en handicap bus med 
plads til kørestole.  
 
Bussen kan mod betaling lånes af pårørende og 
andre, der er brug for transport af beboere - efter 
forudgående aftale. 

 
Pris for leje af bussen 
Startgebyr kr. 25 + kr. 5 pr. kilometer. 
Ret til ændringer i taksten forbeholdes. 

 
 
 
 

 
 
 
 

BOLIGER 

Bøvling Ældrecenter har 16 plejeboliger,  2 
ældreboliger og én gæstestue. 
 
Der to levebogrupper: 1. etage ”Svalegangen”  
og Stuen ”Hyggekrogen”. 
Maden tilberedes i de to levebo-grupper, hvor der 
er mulighed for at spise sammen med bofæller, 
eller spise i egen bolig. 
 
Udenfor er der en parklignende sanse have med 
flere terrasser. Der er højbede med krydderurter 
mv. og et dejligt lysthus. Beboere og pårørende er 
meget velkomne til at tage kaffen med i lysthuset. 
 
FORVENTNINGSAFSTEMNING 
Kort tid efter du flytter ind, 

afholdes indflytter møde, hvor vi 
afstemmer forventninger og 
aftaler diverse praktiske ting 
omkring din nye hverdag her. 
Du skal selv medbringe møbler, gardiner, lamper, 
sengetøj, sengelinned, håndklæder m.v. 
 
 

For at få hverdagen til at fungere optimalt, vil vi 
gerne tage udgangspunkt i den enkeltes 
livshistorie og individuelle behov. 



Din bolig er også en arbejdsplads for dem der 

hjælper dig, det er derfor vigtigt, at der er 
nødvendig plads også til evt. hjælpemidler. Aftal 
gerne indretning af boligen inden indflytning. 
Billeder og andre pynteting må gerne hænges op. 
 
RENGØRING  
Der gøres rent på badeværelset 1 x ugentlig og i 
stuen hver 14. dag. Vi er opmærksomme på, at 
dette ikke altid opleves tilstrækkeligt og tager 
derfor gerne mod hjælp fra pårørende. 
 
 
 
 
 
 

 
Ældrecentrets personale kan ikke tilbyde at  
foretage en hovedrengørring. 
 
TØJ 
For at hjælpe med dit tøj, til 
vask mv. Skal der sættes 
numre i det, dette beder vi 

dig eller dine pårørende gøre. 
Dit nr. er det samme som nr. 
på boligen. 
 

 

 
FORSIKRINGER 
Som beboer i plejebolig skal du selv sørge for 
indboforsikring. Vær opmærksom på, at 
indboforsikringen kan ændres til en speciel 
plejehjemsforsikring 
 
 
 
 
 
ØKONOMI 
Når du flytter ind i en plejebolig eller en ældrebolig 
vil du stadig modtage pension, lejemålet er på 
almindelige lejevilkår, hvilket betyder betaling af 
husleje, varme- og el-udgifter. 
 

Før indflytningen underskrives en lejekontrakt. 
 

Ved indflytning betales indskud og husleje.  
 

Ved fraflytning bliver indskuddet tilbagebetalt 
minus udgifter til istandsættelsen af lejligheden. 
 

Den månedlige husleje er inkl. áconto varme- og 
el-udgifter. 
 



Lejligheden er på ca. 56 m2 inkl. bad, toilet samt et 

lille køkken med kogeplade og køleskab. 
 

ALLE der visiteres - uanset økonomi, kan bo på 
Bøvling Ældrecenters plejeboliger.  
 

Oplysninger om mulighed for boligsikring, 
varmetilskud og evt. indskudslån kan fås ved 
henvendelse til borgerservice i Lemvig Kommune 

på tlf. 96631200. 
Udgifter i forbindelse med ind- og fraflytning 
afholder du selv. Ved fraflytning skal lejligheden 
afleveres rengjort. 
 

I alle boliger er der stik til telefon og TV. Du skal 
fortsat selv betale TV licens og telefonregning. 
 

Hvis der er behov for et nødkald, etableres dette. 
Forbrugsafgift og drift i den forbindelse betaler 
kommunen. 
 

Bøvling Ældrecenter arbejder ud fra princippet 
"Hjælp til selvhjælp", vi støtter dig i at klare så 
meget som muligt selv i din hverdag. 
 

Dine ønsker vil så vidt muligt blive respekteret, 
f.eks. vil nogle gerne tidligt op og tidligt i seng,  
hvor andre har det omvendt. 
 

Aftaler kan altid ændres, hvis behovene ændres. 
 

Hvis du er ryger, anbefaler vi at der ryges uden 
for, undtagelsesvis kan rygning foregå i din egen 
bolig.  Du skal tage hensyn til personalet, så de 
ikke udsættes for passiv rygning, så holde pause 
med rygning og lufte ud før vi kan tilbyde dig 
hjælp.  
 

Der er rygeforbud for alle i fælles arealer. 



PRAKTISKE OPLYSNINGER - ca. tider 

 
Morgenmad kl. 08.00 - 10.00 
Frokost  kl. 11.30 - 12.15 
Eftermiddagskaffe kl. 14.30 - 15.00 
Aftensmad  (2 retter) kl. 17.30 - 18.30 
Aftenkaffe kl. 20.00 - 20.30 
 
Beboerne er inddelt i grupper gangvis, 
Hyggekrogen og Svalegangen. 
 
Måltiderne indtages i gruppens egen spisekrog, 
efter aftale i egen lejlighed, eller i dagligstuen. 
 
 
 
 

 
 
TILKØB AF YDELSER 
Det kan aftales, at gæster mod betaling kan spise 
med på Ældrecentret, dette meddeles køkkenet 
senest 2 dage før. 
 
Skal du klippes, have ordnet fødder eller have set 

til høreapparat, kontakter vi frisør, fodterapeut 
eller høre-/omsorgsassistent. 
 
Udgifterne til behandling skal du selv afholde. 

 

Medicin samt alt til personlig hygiejne skal du også 
selv betale. 
 
KONTAKTPERSON 
Når du flytter ind på Ældrecentret, vil du møde 
mange nye ansigter. 
 
For at gøre overgangen så god og positiv som 

muligt, får du tilknyttet en kontaktperson. 

Formålet med dette er, at skabe tæt kontakt, en 

god og nærværende relation, en dybere indsigt i 

dine og dine pårørendes ønsker og behov.  

 

Det betyder, at dine ønsker, aftaler og lignende 

omkring dig selv og dine pårørende altid går 

gennem din kontaktperson, som så har 

hovedansvaret for, at dine ønsker så vidt muligt  

imødekommes. 

 
DIN KONTAKTPERSON ER: 

…………………………………………………… 

 


