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Friplejehjemmet, Attendo Lærkevej
Adresse: Lærkevej 11, 3600 Frederikssund
Telefon: 26 75 95 90
Hjemmeside: www.attendo.dk/plejecenter
Virksomhedschef: sygeplejerske Bente Frøberg Aastrup
Friplejehjemmet Attendo Lærkevej åbner for indflytning primo juni 2019. Det er et nybygget privat
plejecenter med 70 boliger – heraf to boliger for par - beliggende i hjertet af Frederikssund.
Shoppingcenteret Sillebroen, Frederikssund Station og byens gågade er nærmeste naboer og der er kort vej
til Kalvøen og den smukke natur ved Roskilde Fjord.
Huset er bygget i tre etager med boliger fordelt på stueplan, 1. sal og 2. sal. Hver etage er inddelt i to
afdelinger med hvert sit fælleskøkken og spise-/opholdsstue. Centralt i huset på alle etager findes en række
fællesfaciliteter, som frit kan benyttes af beboere – blandt andet orangeri, sportsbar og spabad. Husets 3.
sal rummer træningsafdeling, fællessal med anretterkøkken og to store vestvendte tagterrasser. Attendo
Lærkevej har desuden en skærmet hyggelig gårdhave og en række udendørs terrasser og altaner.

Boligerne
Enkeltboligerne er på 68-71 m2 inkl. fællesarealer (netto 42-45 m2). Boligerne indeholder stue, tekøkken
med to kogeplader og køleskab samt et stort badeværelse, hvor der er klargjort til installation af egen
vaskemaskine. Boligerne ruminddeles af to højskabe med rigtig god plads.
Parboligerne er på 137 m2 inkl. fællesarealer (netto ca. 85 m2). Parboligerne består af to enkeltboliger, som
er forbundet af en dør. Køkkenfaciliteter og badeværelse fremstår som i enkeltboligerne - i tillæg er der
klargjort for montering af ovn i det ene køkken.
I samtlige boliger er der monteret skinner til loftlift. Efter eget ønske installerer man sin egen vaskemaskine
eller vælger at få sit tøj vasket i plejehjemmets fællesvaskeri.

Værdigrundlag
Attendos bærende værdier er omtanke, kompetence og engagement. Som beboer på Attendo Lærkevej
kommer det til udtryk gennem en oplevelse af livskvalitet, tryghed, meningsfuldhed, trivsel og værdighed.
Vi ønsker, at man som beboer kan forsætte med at leve livet i overensstemmelse med sit værdigrundlag og
sine ønsker, drømme, interesser og ressourcer. Gennem dialog og løbende forventningsafstemning vil vi
sammen lægge planer for plejen og det daglige samarbejde. Vi støtter hver enkelt beboer i at opleve
selvstændighed og tage ansvar for egen hverdag, gøremål og aktiviteter. Venner, familie og andre nære
personer kan efter aftale med den enkelte beboer frit komme på besøg på Lærkevej. Vi lægger vægt på et
gensidigt ansvar og samarbejde med pårørende og byder frivillige velkommen til at hjælpe med at
planlægge og gennemføre aktiviteter og dermed bidrage til at fylde plejehjemmet med liv og glæde.
Attendo Lærkevej er et ’byplejehjem’ centralt i Frederikssund. Det giver rig mulighed for at mærke ’byens
puls’ og deltage i dens rige kulturliv som fx lytte til jazz på torvet og se film i den lokale biograf.
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Pleje, sygepleje og genoptræning
Som en tæt samarbejdspartner med kommuner, regioner og almen praksis tager vi ansvar for at løse Som
en tæt samarbejdspartner med kommuner, regioner og almen praksis tager vi ansvar for at løse opgaverne
i det nære sundhedsvæsen.
Attendo Lærkevej samarbejder tæt med Frederikssund Kommune. Som friplejeleverandør er vi certificeret
til at levere ydelser i forhold til pleje, hjælp og omsorg og skal følge de kommunalt vedtagne
kvalitetsstandarder. Sygeplejen til beboerne varetages af fast tilknyttede sygeplejersker fra den kommunale
sygepleje, ligesom genoptræning efter Sundhedsloven leveres i samarbejde med kommunens
træningsenhed.
Foruden faguddannede SOSU-medarbejdere og
aktivitetsmedarbejder samt administrativt personale.
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Tilsyn
Attendo Lærkevej er som friplejehjem underlagt samme myndighedstilsyn som kommunale plejecentre.

Takster for husleje og servicepakker for 2019
Ydelse

Beskrivelse

Husleje

Enkeltbolig
Parbolig

Tøjvask

Beklædning1
Håndklæder og linned

Beløb i kr. pr. måned
7 900,15 800,150,150,-

Rengøringsartikler2 Rengørings- og husholdningsartikler

125,-

Toiletartikler3

Produkter til personlig pleje

175,-

Mad

Heldøgn

3 613,(pr. døgn) 119,-

OBS Husleje og servicepakker er forudbetalt. Som noget særligt betales der ikke depositum ved indflytning.
Nærmere lejebetingelser fremgår af lejekontrakten.
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Beklædning der er egnet til vask ved 40-60 grader i maskine.
Miljøvenlige rengøringsartikler til egen bolig bl.a. diverse klude, toiletrens, universalrengøringsmiddel,
eddike og glasrens.
3
Miljøvenlige plejeprodukter bl.a. duschsæbe, bodylotion, shampoo, håndsæbe, toiletpapir, tørreservietter
og evt. liggeunderlag.
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