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Møllebo Centret
Møllebo Centret ligger i Rask Mølle,
og hører under Social Omsorg - distrikt VEST
Møllebo Centret har i sin nuværende form eksisteret
siden 2003 og består af:
Fritliggende boliger

Hybenvej 4 - 26:
Jasminvej 1 - 3:			
Jasminvej 18 - 28:
Kornelvej 3A-G:			
Rogårdsvej 1A-C (Åle):

18 boliger
5 boliger
6 boliger (bygget sammen med gang)
7 boliger
3 boliger

I alt			

39 fritliggende boliger

Plejeboliger (leve-bo-miljø)
Jasminvej 23 B-I:
Jasminvej 25 B-M:

8 boliger (Solglimt)
12 boliger (Bakkebo)

I alt 			

20 plejeboliger

Gæstehuset

Et daghjem for op til 14 borgere fra eget hjem som visteres til dette
via visitator.
Ledelsesmæssigt varetages de fritliggende boliger af områdeleder
Pernille Wiinblad.
Ledelsesmæssigt varetages Leve-bo-miljøet samt Gæstehuset af
daglig leder Marianne Nyborg.
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Møllebo Centret
Adresse

Møllebo Centret, Jasminvej 23, 8763 Rask Mølle
Telefon: 7983 3030
Møllebo Centeret er en del af boligsselskabet Domea.
Domeas servicecenter har følgende adresse:
Emil Møllersgade 41, 1. sal, 8700 Horsens
Tlf: 7644 4650. Telefonen er åben man-fre 9-12, torsdag også 1517.
Daglig leder Møllebocenteret: Marianne Nyborg - Tlf: 7983 3033
Områdeleder frit valg: Pernille Wiinblad
Distriktsleder: Ann Tobiesen
Centerrådsformand: Lillian Andersen
Bruger-/pårørenderådsformand: Jens Jørgen Nielsen

Lån/leje af Fælleshuset - Hybenvej 2

Kan lånes af beboere i boligerne Hybenvej 4 – 26 og Jasminvej
18-28 (lige numre) samt Rogårdsvej 1a-c. Betalingen er en del af
huslejen.
Alle andre efterlønnere og pensionister kan leje Fælleshuset
Pris: 500,00 kr pr døgn
Huset afleveres i samme stand som modtaget, lejeren står selv for
rengøringen.
Leje / lån af Fælleshuset: Det er Domea der står for udlejningen
af fællehuset. Al henvendelse rettes derfor dertil. Servicecenteret i
Horsens har åbent man-fre 9-12, tillige torsdag 15-17.
Tlf.nummer 7644 4650.
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Møllebo Centret
PRAKTISKE OPLYSNINGER
Indflytning - Bakkebo og Solglimt

Boligen må indrettes efter egne ønsker dog under hensyn til de
arbejdsmiljømæssige love og regler, der gælder for plejepersonalet.
Seng og skabe er som det eneste fast tilbehør i boligerne. Boligen er
at betragte som eget hjem, hvorfor man skal medbringe alt svarende
til, hvis man flyttede fra et hjem til et andet.
Man sørger selv for gardiner, lamper og evt. gulvtæppe. Gardiner kan
lejes – prisen er 500 kr. for den tid, man bor på Møllebo.
Ligeledes skal beboeren selv sørge for alle nødvendige rengøringsartikler f.eks. støvsuger, kost, vasketøjskurv, klude, spande, tørrestativ,
køkkenrulle, engangsklude, rengøringsmiddel affaldsposer, vaskefad
og lignende, i overensstemmelse med Kvalitetsstardard for praktisk
hjælp.

Kontaktperson

Den enkelte beboer får tildelt en kontaktperson, der vil være behjælpelig med kontakten til pårørende, formidling af information og
behov for hjælp af praktisk karakter samt evt. koordinering til andre
faggrupper. Hver beboer vil have en kontaktperson i både dag- og
aftenvagt.

Fraflytning

Ved fraflytning forventes det, at boligen rengøres og tømmes for
møbler og andet. Husk skriftlig opsigelse til boligselskabet, Emil Møllersgade 41, 1. sal, 8700 Horsens. Blanket kan hentes på kontoret.

Telefon

Der er telefonstik i alle boliger. Flytning af telefon påhviler beboeren.
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Møllebo Centret
TV

Der er TV-hyggeafdeling i fællesstuerne på Solglimt / Bakkebo for
boenhedernes beboere.
Der er fællesantennestik i alle boliger. Afgift til antenneforeningen
betales over huslejen. Beboeren betaler selv tv-licens.

Tøjvask i Bakkebo/Solglimt

I hver boenhed er der en fælles vaskemaskine og en tørretumbler
til rådighed for enhedens beboere mod betaling .
Beboeren får udleveret et vaskekort som anvendes når beboerens
tøj vaskes, og betalingen trækkes automatisk over pensionen/via
huslejen.Vi beder om, at tøj, der skal vaskes, kan klare almindelig
maskinvask.
Til brug ved tøjvask bedes beboeren have eget tørrestativ samt vasketøjskurv på hjul.

Forsikring

Beboeren skal selv tegne ansvars- og indboforikring ved indflytning.

Indkøb for Solglimt/Bakkbo

Personalet handler ikke ind for beboerne. Personalet kan dog være
behjælpelige med at bestille varer til udbringning fra Brugsen. Pris
for udbringning er 50 kr (per 1.1.16)
Beboerne er velkomne til at tage med Møllebobussen på indkøbstur
hver fredag. Personalet har ikke mulighed for at deltage i selve turen.
Vi opfordrer pårørende til at være behjælpelig med at handle ind for
beboerne. Kontaktpersonen hjælper med at skrive en huskeseddel.
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Møllebo Centret
Fødselsdage og andre mærkedage
Bakkebo/Solglimt

Vi flager på alle fødselsdage, hvis dette ønskes. Fødselaren kan invitere max. 10 gæster til kaffe m. brød uden beregning. Arrangementet
skal dog holdes på selve fødselsdagen og kan ikke flyttes til andre
dage.
Brugere, der spiser fast på Møllebo, har mulighed for at invitere gæster (max 8-10 ) til spisning af varm mad om middagen i Cafeteriet.
Pris: se prisliste i cafeteriet.
Som udgangspunkt holdes arrangementet i beboerens egen lejlighed, og beboerens køkken bruges. Hvis alle øvrige beboere i boenheden er inviteret, kan der aftales at bruge boenhedens køkken og
fælles opholdsrum.
Husk: altid at aftale med kontaktpersonen / det faste personale inden arrangementet.

Tobak

Der må ikke ryges på fællesarealer. Når der ryges i egen bolig, skal
der være luftet ud inden persoanlet skal arbejde, og der må ikke
ryges, mens personale er til stede.

Økonomi

Som bruger oppebærer man sin pension, uanset hvor man bor.

Administration af penge/økonomi

Personalet har ikke mulighed for at hjælpe med pengesager.
En god hjælp er, at så meget som muligt betales via PBS (betalingsservice) f.eks. apotek, husleje, licens osv.
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Møllebo Centret
På alle stuer er der installeret en værdiboks. I forbindelse med indflytning udleveres 2 nøgler til denne. Disse er de eneste 2 nøgler.
Personalet har ingen ekstra nøgler.
Vi henstiller til, at beboerne kun ligger inde med små kontante beløb.
Større beløb, værdipapirer (skøder, obligationer, pantebreve m.v) bør
opbevares i et pengeinstitut.

Kost

Kosten trækkes som et fast beløb over pensionen. Hvis du bliver
indlagt over en længere periode eller ikke er hjemme, fratrækkes
beløbet for de antal dage, du ikke har fået kost fra bo-enheden.

Beboerkasse / Servicekasse

I Solglimt og Bakkebo er der en beboerkasse, hvor der hver måned
indbetales et beløb. Det dækker alle fællesudgifter i fællesarealerne
incl. bl. a. stearinlys og blomster i fælles arealer, fødselsdagsgave til
beboere, fælles arrangementer og indkøb af nyt indbo til fællesarealer (f.eks. TV og kaffemaskine).
Ved leje af gardiner indbetales der 500 kr til servicekassen. Den månedtlige indbetaling til servicekassen er 75 kr (per 1.10.15). Denne
kan med fordel tilmeldes pbs. Husk tydelig navn/stuenumer. Pengene indbetales på: reg.nr.: 8131 kontonr.: 0003569152.

Bruger-/pårørenderåd for boénhederne

Består af brugere, pårørende samt personalerepræsentanter. Der
er årlig generalforsamling, hvor man har mulighed for at blive valgt
ind i rådet.
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Møllebo Centret

Center Cafeteria
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Møllebo Centret
MØLLEBO - CENTRETS TILBUD
Møllebo Aktivitetscentret

Møllebo Aktivitetscentret mål er:
–– Er at tilbyde meningsfyldte aktiviteter og samvær for pensionister og efterlønnere i en positiv atmosfære præget af
glæde, omsorg og engagement. Vi gør os umage med at
skabe nogle hyggelige rammer med et hjemligt præg. Vi
bestræber os på at vise respekt for den enkeltes behov,
således at den enkelte så vidt muligt kan fortsætte det liv,
som de hidtil har haft. Vi har en bred vifte af aktiviteter,
som udføres med hjælp fra en stor gruppe frivillige hjælpere.

Cafeteriet/køkkenet

Cafeteriet ligger i umiddelbar sammenhæng med dagcentret.
Køkkenet laver mad til boenhederne og til salg i Cafeteriet.
Når du spiser i Cafeteriet, betaler du for hvert måltid med mindre
der er lavet en aftale om, at det trækkes over pensionen. Dog har
beboere på Solglimt og Bakkebo altid mulighed for at spise i centeret. Dette indgår i deres faste pris på mad

Gæstebespisning

Pårørende er altid velkomne til at spise med – husk tilmelding.
Priserne: se opslag i cafeteriet.
Smørebrød kan også bestilles, dog senest dagen før kl. 12 og max
20 stk . Smørrebrødet kan afhentes i køkkenet.
Arrangementet SKAL aftales med køkkenet senest 3 dage før og
forudsætter, at køkkenet har tid til at lave maden.
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Møllebo Centret
Gudstjeneste

Den 1. torsdag i hver måned er der gudstjeneste i Aktivitetscentret.

Møllebo-avisen

Udkommer hver d. 1. i måneden og bringes ud til abonnenterne af
frivillige hjælpere. Den kan købes i løssalg i Aktivitetscentret til kr. 10,pr. stk.. Ønsker du at abonnere på avisen er prisen kr. 130,- for èt år
Avisen oplyser om arrangementer, aktiviteter, månedens menu og
relevant information fra huset og lokalområdet

Bibliotek

Bibliotekaren besøger Møllebo den 1. torsdag i hver måned fra ca.
kl. 9.00 – 10.00. Der er mulighed for at låne såvel bøger som bånd
samt bøger som lydbånd.
Der findes et ”mini-bibliotek” v. ”Solglimt” med et lille udvalg. Her
kan der afleveres besked til bibliotikaren om den enkeltes ønsker af
bøger til lån.

Frisør

Der er ikke salon på Møllebo. Møllebo har et par faste frisører, som
vi har mulighed for at formidle tid til.
Hvis man ønsker anden frisør står beboeren selv eller pårørende
for dette.

Fodpleje

Bestilles efter aftale. Tal med din kontaktperson, hvis du ønsker hjælp
til bestilling.
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Møllebo Centret
Bus

Møllebo har en busforening, der administrerer egen liftbus. Bussen
benyttes til indkøbsture og andre ture med brugerne. Bussen KAN
IKKE lånes ud – der henvises til Taxa.

Indkøbsture

Der bliver hver fredag arrangeret tur til bank og Brugs med Møllebo-bussen. Se Mølleboavisen.

Læge

Du kan beholde egen læge, men vær opmærksom på, om gældende afstandsregler overholdes (per 1.1.16. max 15 km). Hvis denne
ikke overholdes, kan lægen frasige sig besøg hos borger ved akut
behov for dette.

Centersygeplejerske

Der er fast tilknyttet en centersygeplejerske til Solglimt/Bakkebo.
Denne er som regel på arbejde man-fre 7-15. Man kan træffe centersygeplejersken på tlf: 79833046.
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Møllebo Centret
Personale

Ved Møllebo Centret er der ansat ca 30 personer.
Personalegruppen består af :
–– Sygehjælpere
–– Hjemmehjælpere
–– Social- og sundhedshjælpere
–– Husassistenter
–– Plejehjemsassistent
–– Social- og sundhedsassistenter
–– Sygeplejersker
–– Aktivitetsmedarbejdere
–– Køkkenpersonale
–– Pedel
–– Pedelmedhjælper
–– Social- og sundhedshjælper elever
–– Social- og sundhedsassistent elever
Alle personalegrupper indgår i et tværfagligt samarbejde.
Ved tvivlsspørgsmål, tag kontakt til kontaktpersonen, andet personale
eller Marianne Nyborg.
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Møllebo Centret

Reminisenskøkken
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Møllebo Centret

Møllebo
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Niels Espes Vej 8
8722 Hedensted
T: 7975 5000
www.hedensted.dk

