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Forord 

Velkommen til Aldersro ældreboliger. 

Denne folder er udarbejdet som en hjælp til dig, der flytter ind i en 

ældrebolig på Aldersro. 

Folderen er en hjælp til at give et overblik over det, der kan være rart 

at vide i forbindelse med indflytningen og hverdagen her på Aldersro.  

Vi ser frem til et godt og nært samarbejde fremover. 

  



Aldersro ældreboliger 

Aldersro har 58 ældreboliger fordelt på 3 blokke, 4 – 6 og 10. Blok 8 er 

rene demensboliger.  

Hver lejlighed består af stue, badeværelse, soveværelse samt køkken, 

hvor der er køleskab samt 2 kogeplader (i blok 4 er der kun tekøkken.) 

Der er antennestik til fællesantenne og alle lejligheder har telefonstik. 

Til hver bolig hører der et lille kælderrum. 

Indretningen af boligen skal svare til din førlighed og dit behov for 

hjælp. Der skal være plads til, at personalet kan hjælpe dig med 

forflytninger og personlig hygiejne, hvis du har brug for det. 

Gulvene består af trægulve og/eller linoleumsgulv. Vi anbefaler ikke løse 

tæpper, da de ofte giver anledning til fald. Hvis du bruger kørestol 

og/eller stålift, må du ikke have tæpper på ”gangarealerne”. 

Lejligheden er ikke møbleret. Ophængning af gardiner, lamper og 

malerier/billeder er et ”familiært” anliggende. Gardiner skal hænge i 

loftet, man skal selv koste skinne eller lignende. 

 

 

 



Huskeliste ved indflytning 

 Bestille flytning af møbler, avis, telefon m.v. 

 Melde flytning til folkeregistret og posthus 

 Bestille gardiner samt evt. badeforhæng 

 Bestille persontransport 

 Evt. afbestille mad fra Det Gode Madhus 

 Personlige hjælpemidler skal medbringes 

 Personligt tøj 

 Bøjler 

 Vaskbar dyne og hovedpude 

 Sengelinned (min. 3 sæt) 

 Alm. håndklæder (min. 6 stk.) 

 Evt. vaskeklude 

 Tandbørste og tandkrus 

 Neglesaks, termometer, barbermaskine/ladyshaver 

 Bleer (hvis det anvendes) 

 Vasketøjskurv 

 Affaldsspand (en pedalspand til badeværelset) 

 Toiletbørste 

 Opvaskebalje og opvaskebørste 

 Service 

 Viskestykker og karklude 

 Støvsuger 

 Gulvmoppe og spand  

 Hoved/halefad 

 Rengøringsmidler 

 Der er mulighed for at få bredbånd med mobil eller fastnet, du 

kontakter selv TDC (www.TDC.dk) 

http://www.tdc.dk/


Vedrørende driftsforstyrrelser 

Hvis der opstår problemer med installationer mm. inden for 

servicemedarbejderens arbejdstid, skal der rettes henvendelse til: 

Teknisk servicemedarbejder tlf. 51 26 98 72/tlf. 30 17 45 33. 

Servicemedarbejderens arbejdstid:  

Mandag til torsdag fra kl. 07.00-14.30 

Fredag fra                     kl. 07.00-13.00 

Hvis der opstår akutte problemer uden for servicemedarbejderens 

arbejdstid, skal alle henvendelser rettes til: 

VVS-installationer Tåsinge VVS tlf. 62 22 55 26    

Kloak/afløb Ribol  tlf. 62 21 14 84        

El-installationer Thurø El          tlf. 62 20 58 05        

TV-signaler TDC          tlf. 80 80 80 47      

Elevator                   Scindler   tlf. 66 18 33 40      

Stormskader            Falck  tlf. 70 10 20 30 

Første hverdag, efter at beboeren har rekvireret en af ovenstående 

håndværker, skal dette meddeles til servicekontoret. Hvis der rekvireres 

andre håndværkere end ovennævnte, må beboeren selv afholde udgiften 

dertil.  

  



Gæster 

Da din bolig er privat lejet, er der ingen begrænsninger i forhold til 

besøg. Der er for pårørende mulighed for at leje en gæstebolig. 

Oplysning om pris ved henvendelse til Anette Jensen, tlf. 62 23 66 76. 

 

Indflytning 

Indflytning skal så vidt muligt finde sted på hverdage, da alle bestræber 

sig på, at indflytningen skal forløbe godt.  

Ønskes modtagelse af dagvagter, skal indflytningen helst ske på 

hverdage mellem kl. 10 og kl. 14. 

 

Kontaktpersoner 

Når du flytter ind, får du en kontaktperson. Det er en stor fordel, hvis 

alle vigtige aftaler og informationer sker via din kontaktperson. 

 

  



Borgerplaner 

For at sikre optimal pleje- og omsorgsindsats udarbejder vi en borgerplan 

i samarbejde med dig og evt. dine pårørende. Det er dig og din nærmeste 

familie, der bedst kender dine personlige vaner og behov.  

Borgerplanerne er også et arbejdsredskab for personalet i hverdagen. 

Borgerplanerne tager udgangspunkt i dine færdigheder og i dit 

livsmønster. Borgerplanerne gælder for den samlede indsats bl.a. 

indenfor aktiviteter, personlig hygiejne, træning og ernæring. 

Du har aktindsigt. Vi skriver ikke noget, du ikke må vide. Du kan også give 

pårørende tilladelse til aktindsigt.  

 

Her er mit liv 

Hvis du har svært ved at huske, vil vi meget gerne have, at din familie er 

behjælpelige med at fortælle os om dine vaner, behov og din livshistorie. 

  



Personale 

Der er personale på Aldersro hele døgnet. 

Dagvagterne arbejder      kl. 07.00 til 15.00 

Aftenvagterne arbejder   kl. 15.00 til 23.00 

Nattevagterne arbejder kl. 23.00 til 07.00 

 

Relevante telefonnumre 

Plejecenter Vest: 

Områdekontor  tlf. 62 23 42 00 

Aldersro Ældreboliger: 

Sektionsleder Pia Skovmøller tlf. 62 23 66 74 

Adm. hjælp Anette Jensen tlf. 62 23 66 76 

Sygeplejerske Jette Drost tlf. 62 23 66 75 

Sygeplejerske Sabrina Verner tlf. 62 23 66 75 

Personalet ældreboliger tlf. 62 23 66 77 

Viceværtkontor: 

Preben Johansen  tlf. 62 23 66 93 

(Kontortid: hverdage kl. 08.30-09.00 og kl. 12.00-12.30) 



Dagcenter 

Borgere, der bor i ældreboligerne på Aldersro, er automatisk visiteret til 

at måtte komme i aktivitetscentret. 

Centrets åbningstider: 

 

Mandag til fredag fra kl. 10.00 til kl. 15.00 

 

Telefonnumre til aktivitetscentret: 

 

Aldersrocentret  tlf. 62 23 66 79 

(Telefontid mellem kl. 9.00 og 10.00) 

 

Køkkenet   tlf. 62 23 66 80 

  



Kvalitetsstandarder  

Sektionslederen tildeler hjælp i forhold til Svendborg Kommunes 

kvalitetsstandarder. 

Du kan få en kopi af kvalitetsstandarderne ved at henvende dig til 

sektionslederen. 

Hjælp til rengøring ydes som hovedregel en gang hver 14. dag. Du skal 

være hjemme og deltage i rengøringen i den udstrækning, det er muligt.  

Du får en serviceaftale med beskrivelse af den hjælp, du er visiteret til. 

Aftalebehov for hjælp vurderes og tilpasses løbende. 

 

Nødkald 

Nødkaldene fungerer via telefonen. Det er derfor nødvendigt, at du får 

oprettet et telefonabonnement, hvis du får behov for at kunne tilkalde 

hjælp.  

Hvis du ikke tidligere har haft en telefon, er det Svendborg kommune, 

der betaler for oprettelsen, mens du selv skal betale det løbende 

abonnement. 



 


