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VELKOMMEN TIL ROSENGÅRDEN 

Vi ønsker dig hjertelig velkommen til Rosengården og håber, at 

du vil befinde dig godt i dit nye hjem.  

Vi har i denne pjece samlet en række praktiske oplysninger, som 

kan være til nytte for dig og dine pårørende, når du flytter ind. 

Vi håber, du hurtigt vil føle dig hjemme. 

Har du eller dine pårørende brug for yderligere oplysninger, er I 

altid velkommen til at kontakte os. 

Samtidig håber vi, at du og dine pårørende vil indgå i et aktivt og 

positivt fællesskab med dine nye naboer og medarbejderne for at 

være med til at skabe et godt miljø. 

Vi arbejder til stadighed på at få huset til at fungere som et hjem 

for Jer. 

Med venlig hilsen 

Medarbejdere og Ledere på Rosengården 

 

Denne folder kan også hentes elektronisk på  

www.rosengaarden.vejle.dk  

http://www.rosengaarden.vejle.dk/
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ROSENGÅRDENS INDRETNING 

Rosengården blev taget i brug i maj 1980 og er blevet gennemgå-
ende renoveret i 2006-2008, så huset nu igen fremstår som nyt og 
tidssvarende. 

Rosengårdens bygning følger stigningen på Rosengårds Allé, og 
derfor er der 2 etager mod vest og 1 etage mod øst. 

 

Rosengården har i alt 72 boliger fordelt på 3 afdelinger med hver 

24 lejligheder.  

Afdelingerne hedder 

 Stampmølle (bolig 102-129) 

 Sønderbjerg (bolig 201-228) 

 Damgård (bolig 2-29) 

Afdelingerne er opkaldt efter de gårde, der lå i området. 

I tilknytning til Rosengården ligger der 2 x 25 ældreboliger øst og 

vest for plejehjemmet. Beboerne i disse boliger får hjælp og pleje 

fra udedistriktet, som holder til i servicebygningen Rosengårds Allé 

102 A. 

Beboerne fra ældreboligerne er velkommen til at benytte husets 

fællesfaciliteter som dagcenter, café og frisør. 

  



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDGANG ROSENGÅRDS ALLÉ 52 A (1. PARKERINGSPLADS) 

Her er der indgang til  

 Stampmølle, som ligger i underetagen til højre for indgangen 

 Sønderbjerg, som ligger på 1. sal 

 Fysioterapien, som ligger til venstre for indgangen 

 Trappe og elevator 
 

INDGANG ROSENGÅRDS ALLÉ 52 B (2. PARKERINGSPLADS) 

Dette er hovedindgangen og her er der indgang til 

 Damgård, som ligger til venstre for indgangen 

 Sønderbjerg, som ligger ned ad gangen til højre for hovedind-
gangen 
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 Centerdelen bestående af 
 Dagcentret SOLSTRÅLEN 

 Rosencaféen 

 Kontorer (Lederne, Terapeuter, Sygeplejerske og køk-

kenadministrationen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFDELINGERNES INDRETNING 

Hver afdeling består af 24 boliger og desuden er der 

 en fælles dagligstue med et anretter køkken 

 et lille aktivitetsrum (kortspil, samtaler, hygge i mindre grupper) 

 en TV-stue 

 et orangeri/ havestue med dejligt lysindfald og kurvemøbler 

 et personalekontor 
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Stampmølle og Sønderbjerg er indretningsmæssigt identiske, 
mens Damgård vender spejlvendt. 
 

BOLIGERNES INDRETNING 

Boligerne har forskellig størrelse – fra 47 til 62 m2 nettoareal. 

Hver bolig indeholder  

 en køkkenniche med køleskab 

 et depotrum (husk at opsætte en lampe her) 

 et badeværelse med 2 indbyggede skabe 

 et soveværelse med 2 indbyggede eller flytbare skabe  

 en stue med terrassedør til egen terrasse (gælder dog ikke for 
bolig 201-228, da de ligger i 1. sals niveau) 

Boligen er et lejemål på lige fod med andre lejemål, og det er dit 
hjem. 

De udgifter, der er forbundet med indflytning og fraflytning, står 
du selv for. Dette gælder også telefonflytningen. 

Du eller din familie skal selv sørge for at indrette boligen. 

Viceværten kan ikke være behjælpelig med at hænge inventar op. 
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NØDKALDEANLÆG 

Hver bolig er tilkoblet et nødkaldeanlæg, hvor du ved et tryk på en 
lille sender kan tilkalde medarbejderne, når du har brug for hjælp. 
Det er vigtigt at huske, at der er tale om et nødkald og ikke et ser-
vicekald. 

Hvis du har haft nødkald i din hidtidige bolig, skal dette afleveres i 
forbindelse med indflytningen. 

GULVTÆPPER 

I alle boliger er der egetræsgulve. Vi anbefaler, at der ikke lægges 
gulvtæpper. Hvis du alligevel ønsker dette, skal det aftales med le-
deren, og det kan blive nødvendigt at fjerne dem igen senere. 

Vi fraråder at der lægges løse tæpper, da disse udgør en betydelig 
snublerisiko. 

 

GARDINER 

I lejligheden er der monteret gardinstænger, men du må selv sørge 
for gardiner og for at få dem hængt op. Ligeledes skal du også selv 
sørge for vask af disse. 

 

LAMPER 

Der er som standard lamper på badeværelset, loftslampe i sove-
værelset og lamper under køkkenoverskabene. Alle andre steder 
må du selv sørge for at sætte lamper op.  

Elpærer i de faste installationer dækkes af din betaling for rengø-
ringsartikler – alle andre elpærer må du selv købe. 



 

11 

DYNE OG PUDE 
Du skal medbringe 2 dyner og hovedpude. Alle delene skal kunne 
vaskes – vi vasker kun dyner og puder med fiberfyld.  

 

TOILETARTIKLER 

Beboerne skal selv afholde udgifter i forbindelse med diverse toi-
letartikler, engangsvaskeklude og medicinbægre. I vores kiosk er 
der et mindre udvalg af disse artikler. Det er vigtigt, at du medbrin-
ger et termometer. 

 

HJÆLPEMIDLER 

Hvis du har hjælpemidler, skal disse tages med ved indflytningen. 
Har du en plejeseng, skal denne ikke medbringes, da vi på Rosen-
gården har plejesenge i alle boligerne. 

Evt. trykaflastende madrasser skal dog medbringes. 

El-scootere er beregnet til udendørs brug og må derfor ikke køre 
på gangene.   
Der er et område til venstre for hoved-
indgang 52A, hvor scooteren kan parke-
res og oplades. 

Den må også gerne stå på din egen ter-
rasse (hvis du har en terrasse). 
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HVORDAN ARBEJDER VI?  

EDEN ALERNATIVE® KONCEPTET 

På Rosengården arbejder vi efter Eden Alterna-
tive® konceptet. Dette går ud på at modvirke en-
somhed, kedsomhed og hjælpeløshed. 

DERFOR LÆGGER VI VÆGT PÅ  

 at beboerne og deres familie oplever stedet som deres hjem  

 at vi fjerner os fra institutionstanken mest muligt 

 at beboerne har reel medindflydelse 

DE TRE LIDELSER AFHJÆLPES VED AT: 

 Opbygge venskaber mellem beboere og medarbejdere, dyr 
og børn  

 Opbygge udviklende og stimulerende omgivelser, hvor alle 
sanser tilgodeses gennem dufte, smagsoplevelser, musik, 
kropsmassage, hjemlige omgivelser, planter og inspirerende 
udsmykninger 
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 Udøve udviklende og spontane aktiviteter – gerne med hu-

moristisk islæt. Nedbryde rutiner og afprøve noget nyt og 

anderledes – tag en chance, grib nuet og se hvad der sker!  

Hvis noget ikke virker – så er det et signal om at gøre noget 

andet 

 Skabe mening og øge den enkelte beboers selvværd gennem 
størst mulig selvbestemmelse omkring egen situation, hjem-
mets indretning og dagligdagens gøremål 

 Inddrage beboerens stærke sider, samt at give ærlig og vel-
ment anerkendelse og omsorg til den enkelte 

 

Læs også vores pjece " Rosengården – et sted hvor livet er værd at 

leve!”  
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DEN VÆRDIGE LIVSAFSLUTNING   

For os er det vigtigt, at vi bidrager til en værdig afslutning på dit liv, 

når den tid kommer. Derfor vil vores sygeplejerske i løbet af de 

første måneder tilbyde dig og evt. dine pårørende en samtale om, 

hvordan du forestiller dig, din sidste tid skal forløbe. Her vil I også 

tale om, hvad der er vigtigt for dig i dit sidste livsafsnit, og hvilke 

tanker og ønsker du har i den forbindelse. 

 

SAMARBEJDE MED PÅRØRENDE 

  

Mange borgere er ikke selv i stand til at sørge for de praktiske ting 

i forbindelse med flytning og i hverdagen. Vi vil derfor gerne have 

et godt samarbejde med dine pårørende, så vi kan opbygge en 

hverdag, der så vidt muligt ligner dit tidligere liv. Vi lægger vægt på 

et samarbejde, der beror på gensidig tillid og åbenhed. Det er vig-

tigt for os, at dine pårørende betragter huset som dit hjem og altid 

føler sig velkommen.  

Det er af stor betydning, at du får din familie eller pårørende til at 

hjælpe dig med opgaver som  

 at betale regninger 

 foretage bankbesøg 

 indkøb af personlige fornødenheder 
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Ligeledes forventer vi, at din familie så vidt muligt ledsager dig ek-

sempelvis på byture, til frisør ude i byen samt ledsagelse til almin-

delige lægebesøg. Ved mere komplicerede lægebesøg ledsager vi 

beboeren. 

Rosengården er beboernes eget hjem, så vi opfordrer familier/ på-

rørende til at være behjælpelige med oprydning i hjemmet ved be-

hov. 

Desuden opfordrer vi pårørende og gæster til at rydde op og vaske 

op efter sig selv, da det ikke er en opgave, vi må påtage os. 

HVAD KAN PÅRØRENDE FORVENTE AF OS?   

 Vi går på arbejde for at yde vores bedste 

 Vi bruger vores ressourcer først og fremmest på beboerne.  

 Pårørende tilgodeses i det omfang, ressourcerne rækker. 

 Ingen træffer dårlige valg med vilje 

 At tavshedspligten overholdes 

 At dialogen foregår høfligt og venligt med respekt for den 

enkelte. 
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MEDARBEJDERNE 

AFDELINGERNE 

Hver afdeling har sin egen medarbejdergruppe tilknyttet. Medar-
bejderne består af 

 Social- og sundhedsassistenter 

 Social- og sundhedshjælpere 

 Sygehjælpere 

 Husassistenter 

Desuden er der tilknyttet en sygeplejerske, én fysioterapeut og én 
ergoterapeut. Disse arbejder på tværs i hele huset. 

Aktivitetsmedarbejderne fra dagcentret SOLSTRÅLEN har også tæt 
kontakt til afdelingerne. Her er ansat 2 SSA’ere og 1 pædagog. 

KONTAKPERSONER 

Når du flytter ind, vil du få tilknyttet 2 kontaktpersoner, som i sam-
arbejde med det øvrige personale vil hjælpe dig med eventuelle 
spørgsmål i dagligdagen. 

Kontaktpersonerne vil hjælpe dig i dagligdagen med det, du måtte 
have behov for, og som du ikke selv er i stand til. 

 En SSA, som varetager de personlige og sygeplejefaglige op-
gaver 

 En SSH eller Sygehjælper, dom hjælper med de personlige og 
praktiske opgaver 

Der vil være dage, hvor de faste kontaktpersoner ikke er til stede. 
Her vil det øvrige personale hjælpe dig. 
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VICEVÆRTERNE 

Der er tilknyttet 2 faste viceværter. Viceværternes opgave er at 
sikre, at huset fungerer driftsmæssigt, at udearealerne vedligehol-
des og desuden har de en del budkørsel. 

Det er også viceværterne, der udleverer nøglechip og postkasse-
nøgle ved indflytning, og som aflæser målere sammen med den 
nye lejer. Viceværterne kan ikke hjælpe med håndværksmæssige 
opgaver i hjemmene. 

 

"DIN BOLIG - VORES ARBEJDSPLADS" 

Da din bolig også er vores arbejdsplads, vil vi bede dig være op-
mærksom på følgende: 

 Der må ikke ligge løse tæpper og løse ledninger de steder, 

hvor vi færdes, da disse udgør en fald- og snublerisiko både 

for dig og for medarbejderne. Desuden bliver det vanskeli-

gere at komme rundt i kørestol eller med rollator. 

 

 Der må ikke ryges i boligen, mens medarbejderne opholder 

sig der. I stærkt tilrøgede boliger skal der luftes ud 15 minut-

ter før vi kommer i hjemmet. Vi kan blive nødt til at opsætte 

en luftrenser af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø. 

 

 Der skal være plads til hjælpemidlerne, og hjælperne skal 

have mulighed for at komme rundt i lejligheden. Det kan be-

tyde, at det måske bliver nødvendigt at ommøblere, hvis be-

hovet for hjælpemidler øges. Især i soveværelset er det af stor 

betydning, at pladsforholdene er i orden. 
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 FACILITETER OG TILBUD 

DAGCENTRET "SOLSTRÅLEN" 

Solstrålen er åben mandag til lørdag fra 9.30-16 og 
søndage fra 13.30-16. Vi holder altid lukke på hellig-
dage. 

I Solstrålen foregår mange aktiviteter, som du er vel-
kommen til at deltage i. Det drejer sig bl.a. om blomster-
binding, glaskunst, syltning, madlavning, strik, hækling, bordpynt 
til fester, hygge, sang og højtlæsning. 

Faste aktiviteter: 

 bankospil hver tirsdag 

 gudstjeneste den 1. og 3. torsdag i måneden 

 kiosk mandag og torsdag 

 lørdagshygge med morgenkaffe og sang 

 søndagsaktivitet 

Endvidere arrangeres der: 

 Et større arrange-
ment/fest hver måned, 
ture ud af huset og års-
tidsbestemte aktiviteter 

 

Har du ønsker/forslag til akti-
viteter, er dy velkommen til 
at kontakte medarbejderne. 

 

Aktuelle tilbud opslås i Rosenbladet, som udkommer hver måned.  
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FYSIOTERAPIEN ”LIVSGNISTEN” 

Åbningstid: Mandag til fredag fra 8-15 

SELVTRÆNING 

Husets fysioterapi er veludstyret og kan benyttes af alle beboere 
og pensionister i området, som har brug for at vedligeholde eller 
træne deres færdigheder. Motionscykler og træningsredskaberne 
kan benyttes efter instruktion af en fysioterapeut eller ergotera-
peut. 

HOLDTRÆNING 

Terapeuterne har forskellige træningshold, som du har mulighed 
for at deltage i.  

INDIVIDUEL TRÆNING 

Terapeuterne kan også tilbyde individuel træning, hvor dette er 
påkrævet. Dette kan foregå i din bolig eller i fysioterapien. 
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FRISØR 

Bagerst i Solstrålens store lo-

kale er der en frisørsalon. 

Her kommer der en fast fri-

sør hver tirsdag.  

Du kan selvfølgelig også 

bruge din egen frisør som in-

den indflytningen. Hvis din 

frisør vil leje frisørsalonen, 

skal frisøren indgå aftale om 

dette med Centerlederen. 

 

FODPLEJE 

Fodbehandlingen foregår i din egen bolig, og du kan fortsætte med 
at bruge den fodterapeut/ fodplejer, du altid har brugt. 

 

BIBLIOTEK 

I Solstrålen har vi et udvalg af bøger, som du er velkommen til at 
låne frit. 

Desuden tilbyder Vejle Bibliotek en ordning, der hedder "Bibliote-
ket kommer". Når du er tilmeldt ordningen, kommer bibliotekets 
chauffør med en bogkasse hver 5. uge. 

Tal med din kontaktperson om hjælp til at komme med i ordnin-
gen. 
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KIOSK/ KØBMANDSBUTIK 

Kiosken ligger i overetagen i nærheden af elevatoren. Her kan du 
købe de daglige fornødenheder som tobak, øl, blade, toiletartikler, 
slik og chokolade. Det er Trianglens købmand, der kommer med 
varerne og varer, der ikke er i kiosken, kan bestilles i åbningstiden. 

Åbningstiden er  

 Mandag og torsdag kl. 10.00-11.00 

RENGØRING 

Vi har ansat husassistenter, som gør rent i fællesarealerne i afde-
lingerne og i de enkelte boliger. Det er fortsat vigtigt, at du så vidt 
muligt hjælper til med rengøringen ud fra dine egne ressourcer.  

Vi bruger miljøvenlige rengøringssystemer, og vi sørger for at ved-
ligeholde din bolig efter det serviceniveau som er politisk vedtaget. 
Med udgangspunkt i dette, tager vi løbende individuelle vurderin-
ger af behovet. Når vi viser boligen første gang, vil du få udleveret 
en plan for rengøringen. 
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TØJVASK 

Vores husassistenter vasker beboernes kropstøj. Tøjvask foregår i 
vores fællesvaskeri og det betyder, at alle tekstiler, som skal vaskes 
her i huset, skal være forsynet med en chip, som medarbejderne 
sætter i tøjet. Vi laver nærmere aftale om, hvordan det skal foregå. 
Tøjet skal kunne tåle at blive vasket i maskinen. 

Vi kan ikke påtage os at vaske dundyner og dunpuder – de vil blive 
sendt til rensning – for beboerens regning. 

Hvis du ønsker at benytte eget sengetøj, skal der laves særskilt af-
tale om dette, og grundet vaskeriets kapacitet kan det kun foregå 
i begrænset omfang. Vær opmærksom på, at en plejeseng kræver 
store lagener eller stræklagener. 

VINDUESPUDSNING 

Som en del af huslejen betaler du til vinduespudseren. Vindues-
pudseren er bestilt til at komme 6 gange årligt til udvendig puds-
ning (alle lige måneder) og 4 gange årligt til indvendig vinduespo-
lering (februar – juni – august - november). Du skal selv sørge for 
at rydde vindueskar-
men, så vinduespudse-
ren kan komme til. 
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MÅLTIDERNE 

Når du er flyttet ind i din bolig, modtager du samtlige måltider fra 
Rosengårdens store køkken. Der er tilknyttet en økonoma, så vi al-
tid har det bedste tilbud til dig, uanset om du er småt spisende, 
skal have diæter eller på anden vis skal have en særlig kost. 

Det er op til dig selv, hvor du vil spise måltiderne henne og der er 
følgende muligheder 

 I afdelingens dagligstue 

 I Caféen (middagsmaden, hvis du selv kan gå derhen og vælge 
maden ved cafédisken) 

 Inde i din egen bolig 

Da vi lægger stor vægt på, at vi ikke er en institution, og at livet for 
Jer beboere skal have mening og indhold, er det vigtig, at alle del-
tager i opgaver i forbindelse med måltiderne i det omfang, de kan. 
Det betyder, at det er værdifuldt, at du deltager i borddækning, 
oprydning og opvasken i det omfang, du er i stand til det. 

Vi ser også det, at beboerne hjælper hinanden i den situation, som 
en meningsfuld opgave. 

Der er faste spisetider i afdelingerne, og samtidig er der mulighed 
for at tage individuelle hensyn.  

Alle tre afdelinger har morgenmadsbuffet fra kl. 8-9.30, hvor der 
er flere valgmuligheder for den enkelte beboer. 
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ROSENCAFÉEN 

Rosengårdens Café byder på forskellige tilbud 
som smørrebrød, lune retter og dagens ret + 
dagens biret. 

Caféens åbningstider er: 

 Hverdage  8.30-14.15 

 Weekend  11-14.15 

Mellem 11.30 og 13 er der mulighed for at købe smør-
rebrød, en lun ret, dagens middag og en biret. 

Efter kl. 14.15 er der mulighed for at købe kaffe og kage i afdelin-
gerne eller via Solstrålen. 
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GÆSTER TIL HVERDAG 

Rosengården er dit hjem og er derfor altid åben for dine gæster. 
Du er velkommen til at invitere gæster til spisning i Caféen, hvor 
du enten kan betale kontant for gæsterne eller få det skrevet på 
din månedsregning. Hvis du forventer flere gæster, er den en god 
idé at meddele det i køkkenet, så de er forberedt på det. 

GÆSTER TIL FESTLIGE SAMMENKOMSTER 

Hvis du vil holde din fødselsdag eller en anden mærkedag, skal det 
enkelte arrangement aftales med køkkenpersonalet.  

Hvis I er flere, end der er plads til i din bolig, kan I holde arrange-
mentet i Caféen eller evt. Solstrålen (afhængigt af, hvor der er le-
digt). Vi har ikke direkte festlokaler til rådighed. 

Køkkenet tilbyder mod betaling at lave maden og leverer drikkeva-
rer efter aftale med dig. Af hensyn til køkkenets planlægning, vil de 
meget gerne, at du laver aftaler med dem i så god tid som muligt 
og mindst 8 hverdage før. 

Borddækning og oprydning vil du og dine gæster selv skulle vare-
tage, medmindre der er lavet andre aftaler med køkkenet. 

Hvis vi ikke kan levere maden og du vælger at få maden udefra, vil 
du blive opkrævet et be-
løb for opvask og vask og 
leje af duge m.m. 

Vi gør opmærksom på, at 
personalet i afdelingerne 
ikke kan være behjælpe-
lige i forbindelse med gæ-
stebud.  
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ØKONOMISKE FORHOLD 

PENSION 

Du bevarer din pension efter indflytningen. 

INDSKUD 

Du betaler et indskud, som er afhængigt af lejlighedens størrelse. 
Du kan få oplyst størrelsen + huslejens størrelse ved at henvende 
dig i:  
Boligadministrationen, Vejle Kommune på tlf. 76 81 00 00 

BOLIGSTØTTE 

Du har mulighed for at søge boligstøtte. Hvor meget du kan få i 
boligstøtte, afhænger af tre ting:  

 Lejlighedens størrelse  
 Antal beboere  
 Hele husstandens samlede indkomst 

Det er vigtigt, at du og din familie søger om boligstøtte inden for 
den første uge efter indflytning – ellers mister du retten til at få 
støtte med tilbagevirkende kraft. Søges via www.borger.dk 

BETALING FOR OPHOLD 

Ud over huslejen, el, vand og varme betaler du for tøjvask.  
Dertil kommer et beløb for servicepakken. Dette dækker rengø-
ringsremedier, toiletpapir, køkkenrulle og elpærer i faste installa-
tioner på badeværelset, i soveværelset og i køkkenet. 

Desuden betaler hver beboer et månedligt beløb for de planter, 
der står i fællesarealerne.  Ved fremvisning af boligen udleverer vi 
det aktuelle takstblad. 

http://www.borger.dk/
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BETALING FOR KOST 

Prisen for kost på plejehjemmene er politisk vedtaget og reguleres 
1 gang årligt. I prisen er inkluderet alle måltider (3 hovedmåltider 
+ 3 mellemmåltider) og samtlige drikkevarer (bortset fra øl, vand 
og vin). 

Hvis du ikke er hjemme til måltiderne, vil dette blive modregnet 
din betaling. Det kræver, at du har været væk et helt døgn. Dette 
gælder også indlæggelser. Køkkenet skal have besked om dit fra-
vær dagen i forvejen. 

 

HELBREDSTILLÆG 

Der kan søges helbredstillæg - henvendelse til Borgerservice på tlf. 
76 81 00 00. 

 

TV-ANTENNE OG LICENS 

Der er mulighed for at vælge en lille, en 
mellem eller en stor antennepakke fra 
Vindinggård  
Antennelaug. 

Du skal selv betale TV licens for dit eget 
TV.  

 

FORSIKRING 

Du skal selv tegne en indboforsikring. Du skal gøre dit forsikrings-
selskab opmærksom på, at yderdørene ikke er låst i dagtimerne. 
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OPBEVARING AF KONTANTER 

Vi anbefaler, at du ikke ligger inde med mere end ca. 1500 kr. i din 
bolig. Vi opfordrer dig til at tilmelde alle regningerne til betalings-
service eller gøre brug af mobile pay (pårørende). 
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ANDRE PRAKTISKE OPLYSNINGER 

 

LÆGE/HUSLÆGE 

Du kan beholde din nuværende læge, medmin-
dre du er tilflytter til kommunen.  

Vi har også tilknyttet en fast læge, der fungerer 
som huslæge. Det er Peder Ahnfeldt-Mollerup. 
Han kommer i huset 2 tirsdage om måneden, 
hvor han dels underviser medarbejderne og dels 
besøger de beboere, der er hans patienter og 
som har brug for tilsyn. 

Selvom hans praksis har lukket for tilgang, er det 
muligt som beboer at skifte til ham, da han 
netop er tilknyttet stedet her. 

TANDLÆGE  

Du kan beholde din egen tandlæge, men kan også søge om at blive 
tilmeldt voksentandplejen via visitation fra Vejle Kommune for et 
mindre beløb om året. 

 

MEDICIN  

Du skal selv afholde udgifterne til din medicin samt til medicin-
æsker/doseringsæsker. Vi opfordrer til at overgå til dosisdispense-
ret medicin, hvis dette kan lade sig gøre i samråd med egen læge. 

Apoteket kan sende en regning eller du kan tilmeldes bankernes 
betalingsservice.  

Medicinen opbevares i egen bolig i en aflåst medicinboks. 
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NØGLER 

Ved indflytning får du af viceværten udleveret 1 nøglechip, som 
kan åbne døren til din bolig og næsten alle Rosengårdens yder-
døre. Desuden får du 1 nøgle til din postkasse.  

Hvis din familie ønsker ekstra nøglechip, kan du henvende dig til 
centerlederen. 

 

 

 

 

 

 

 

NYHEDSBLADET – ”ROSENBLADET”  

Rosengården udgiver hver måned ”Rosenbladet”, som du får et ek-
semplar af i din postkasse. Heri findes mange nyttige oplysninger 
om månedens arrangementer og fester. Desuden indeholder det 
den aktuelle madplan. Bladet kan også læses på www.rosengaar-
den.vejle.dk 

 

CENTERRÅDET 

Rosengården har for tiden ikke noget Centerråd, da der ikke var 
interesse nok for det. 

http://www.rosengaarden.vejle.dk/
http://www.rosengaarden.vejle.dk/
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KØRSEL 

Hvis du skal til læge eller speciallæge, kan du få bevilliget kørsel, 
hvis flg. betingelser er opfyldt: 

1. du skal være pensionist 

2. du må ikke kunne anvende offentlige transportmidler af hel-
bredsmæssige årsager 

3. du skal være medlem af sygesikringsgruppe 1 

4. der kan ikke bevilges kørsel, hvis du selv har bil, som du selv 
kan benytte 

Desuden findes der mange andre kørselsmuligheder - tal med din 
kontaktperson om det. 

 

PRÆST 

Rosengården er beliggende i Vinding Sogn og betjenes af sognets 
præst. Der er fast gudstjeneste den 1. og 3. torsdag i måneden, 
samt til højtiderne. 

Har du brug for en personlig samtale med præsten, er vi dig be-
hjælpelig med at få lavet en aftale. 
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ADRESSEÆNDRING 

Når du flytter ind på Rosengården, er det din og din families op-
gave, at meddele adresseændring alle de steder, du kan komme i 
tanker om. Det drejer sig bl.a. om: 

 Borgerservice 

 Postdanmark 

 Apotek 

 Læge/tandlæge/speciallæge 

 Aviser/ugeblade 

 Bank 

 Flextrafik 
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BRANDSIKRING 

ALARMERING 

Der er brandalarmer i alle boliger og i alle fællesarealer 

LEVENDE LYS 

Da dette er et hus med mange mennesker, som i de fleste tilfælde 
også vil være mere eller mindre hjælpeløse i forbindelse med en 
brand, er der særlige regler for brug af levende lys i boligerne. Det 
er vigtigt, at der laves specielle aftaler med lederen. 

RYGNING 

Det er ikke tilladt at ryge i sengen, da det udgør en stor brandrisiko. 
På Rosengården bor mange svage mennesker, og derfor er risikoen 
betydelig forhøjet, hvis der opstår en brand.  Det er tilladt den en-
kelte beboer at ryge i egen bolig. Så skal døren ud mod gangen 
være lukket og der skal være luftet ud 15 minutter før hjælperen 
kommer. I øvrigt henvises til rygereglerne, der hænger i hver afde-
ling. 
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VED FRAFLYTNING 

Lejemålet skal opsiges i Boligadministrationen. Når boligen skal 
tømmes, skal pårørende sørge for at 

 Alt indbo, der tilhører beboeren fjernes 

 Egne lamper tages ned 

 Gardinerne tages ned 

 Der udfyldes et papir til skifteretten 

 Boligen skal rengøres, så den er klar til maleren 

 Der laves aftale med viceværterne om aflevering af nøgler 
og syn af boligen (se telefonnumre bagerst i denne pjece) 

 Medicin afleveres evt. på apoteket 

 Posten omadresseres 
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ADRESSER OG TELEFONNUMRE 

PLEJECENTER ROSENGÅRDEN,  

ROSENGÅRDS ALLÉ 52A ELLER 52B  

7100 VEJLE 

TLF. 76 81 70 00 

Ledergruppen   

Kirsten Suhr Centerleder 
76 81 70 01 

30 71 38 55 

Helle Gamst Ass. Centerleder 
76 81 70 02 

24 46 90 45 

Afdelingerne Fra kl.7-23 Fra kl. 23-7 

Stampmølle 76 81 70 50  76 81 70 55 

Sønderbjerg 76 81 70 60 76 81 70 75 

Damgård 76 81 70 70 76 81 70 75 

Andre Fra kl. 8-16 (man-fre) Fra kl. 7-15 (man-fre) 

Solstrålen 
76 81 70 03 

30 71 38 57 
 

John Koedstrøm Vicevært 40 57 80 17 

Tim Graversen Vicevært 24 43 35 06 

Pjecen er senest revideret oktober 2018 

 

 


