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Odder Kommunes 60 plejeboliger på Bronzealdervej blev taget i
brug den 10. januar 2009. I pjecen her finder du information om livet
og ånden på Bronzealdervej; fra praktiske gøremål til de værdier,
som personalet arbejder ud fra.
Her finder du vores hjemmeside:

Odder.dk/borger/mest for ældre/plejeboligerne på Bronzealdervej

Boligerne
De 60 plejeboliger er fordelt på seks huse med 10 lejligheder i hver.
Hvert hus har 5 lejligheder, der
vender mod nord og 5 lejligheder mod syd. Hver lejlighed er 44
m2 fordelt på stue med tekøkken,
soveværelse og badeværelse.
Fra hver lejlighed er der indgang
til husets fællesareal og udgang
til egen terrasse. Terrassedøren er
forsynet med en stormkrog, som
kan slås fra, hvis det ønskes. Vi anbefaler, at du får indrettet din lejlighed med møbler og nips, du er særlig glad for,
2

og at indretningen samtidig tager højde for personalets arbejdsmiljø.
Husets fællesareal består af køkken,
spisestue, dagligstue, vaskerum og
atriumgård. Lejlighed og fællesareal
udgør tilsammen 76,8 m2.
Hovedindgangen til husene er mod
øst, og den fælles dagligstue er mod
vest. Husene ligger højt, og fra dagligstuen er der udsigt mod vest over Odder å og kolonihave-området.
Hverdagslivet
Personalet på Bronzealdervej arbejder ud fra en forebyggende og
sundhedsfremmende tankegang og forsøger at støtte beboeren i
de valg, han eller hun gør sig i forhold til livsindhold, livskvalitet og en
aktiv hverdag.
Udgangspunktet er Odder Kommunes
Værdighedspolitik og plejeformen Eden
Alternative. Vi anerkender, at beboerne
på Bronzealdervej har brug for vores professionelle pleje og omsorg. I måden vi giver denne hjælp på, har vi fokus på den
personcentrede omsorg, hvor alle, uanset
alder og forskellige behov, har plads til at leve og opleve.
Vi vil være med til at skabe et hjem for beboerne, hvor planter, dyr
og børn er en naturlig del af hverdagen i husene. Et værdigt liv, hvor
beboerne har retten til og muligheden for at bestemme i eget liv. Et
liv, hvor relationer bygger på høj grad af respekt og tillid.
www.edendenmark.dk
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Dine forventninger
Mellem 1 og 2 måneder efter indflytning tager personalet initiativ til
et møde med dig og din nærmeste familie for at drøfte dine forventninger til hverdagslivet, aktiviteter, pleje, omsorg og træning
og lave aftaler om blandt andet:













hvilke ønsker du har til din fremtid
hvilke ønsker du har til din dagligdag
hvad frygter du mest i forhold til din
dagligdag, hvis du ikke selv kan
styre den på et tidspunkt
hvad er vigtigt for andre at vide om
dig og dit liv, hvis de skal hjælpe
dig på bedst mulige måde
har du gjort dig overvejelser om oprettelse af plejetestamente
og behandlings/livstestamente. På www.borger.dk kan du få
informationer herom
hvem kan du lide at være sammen med
hvad kan du lide at foretage dig
hvad kan du ikke lide

Fællesråd
Bronzealdervej har et Fællesråd, hvor alle huse er repræsenteret
med både beboere/pårørende og medarbejdere. De værdier rådet ønsker skal være gældende på Bronzealdervej er, at vi alle
sammen skal se muligheder frem for begrænsninger og turde bevæge os ud på ukendt område. Vi skal være åbne for omverdenen, vise Bronzealdervej frem og ”sælge” den flotte vare til andre.
Bronzealdervej skal være et sted, hvor mange forskellige mennesker vil komme og gå – naboer, de mange frivillige, instruktører, som
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foreningen hyrer til forskellige aktiviteter, børn, børnebørn, oldebørn
og mange flere. Et sted hvor generationer mødes på tværs.
Miljøet skal skabes og bevares af de sociale relationer, som alle i
hverdagen bevidst og aktivt styrker, udvikler og opretholder, ved at
arbejde som chauffører uden GPS og på den måde finde vejen.
Traditioner skal vægtes, da de giver rytme i året, forudsigelighed og
tryghed. Såvel indenfor som udenfor skal der syde med oplevelser
og aktiviteter for både krop og sjæl i et befriende samvær, hvor der
også er ro til stunder for sig selv og til fordybelse, hygge og afslapning. Beboere og gæster kærer sig om hinanden, giver sig tid og
lytter.
Stemningen ”næres” af strålerne fra opmærksomhed, omsorg og
nærvær for hinanden, både beboere, personale og pårørende.
Men stemningen næres også af de mange frivillige, som er uvurderlige for at få Bronzealdervej til at fungere, sådan som vi alle ønsker
det. Et sted med et aktivt foreningsliv, hvor det kun er fantasien, der
sætter grænser for, hvad der kan foregå.
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Samarbejde med frivillige på Bronzealdervej
Samarbejdet med frivillige har stor værdi. Der er brug for mange frivillige til at tilbyde og afholde forskellige aktiviteter på Bronzealdervej til glæde for beboerne. Derfor er der oprettet en Aktivitetsforening ledet af frivillige. Bliv medlem af Aktivitets-foreningen og støt
derigennem deres arbejde til gavn for beboerne. Du kan finde information i Aktivitetsforeningens pjece og på Oddernettet under Plejeboligerne Bronzealdervej.

Lejemål
Plejeboligerne på Bronzealdervej ejes af Odder Kommune, som har
indgået en administrationsaftale af de 60 plejeboliger med Lejerbo.
Lejerbo udfærdiger huslejekontrakt med den enkelte lejer, der af
Odder Kommune har fået tilbudt en plejebolig. Huslejen dækker drift
og vedligeholdelse af bygninger, fælles inde- og udearealer, inventar i fællesarealer, vinduespudsning, renholdelse af beboernes terrasser og rengøring af fællesarealer.
Odder Forsyningsselskab leverer vand og fjernvarme. Der betales á
conto fire gange årligt til vand og varme.
AURA leverer elektricitet. Der betales á conto fire gange årlig.
Den enkelte lejer afholder udgifter til forbrug i egen lejlighed og en
tiendedel af forbruget i fællesarealerne.
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Der er i hver lejlighed stik til telefon, kabel tv og internet. Lejer indgår
selv aftale med leverandør. Lejer tegner desuden indboforsikring for
egen lejlighed.
Der betales indskud forud og husleje hver måned.
Boligydelse søges via Udbetaling Danmark og indskudslån via Borgerservice.
Lejerbo afholder afdelingsmøde for alle beboere på Bronzealdervej
en gang årligt.
Odder Byråd har nedsat en afdelingsbestyrelse på Bronzealdervej,
som samarbejder med Lejerbo. Information om bestyrelsesmedlemmerne er oplyst på Bronzealdervejs hjemmeside.
Kontakt Lejerbo

Tlf.: 70 12 13 10

Web: www.lejerbo.dk

Tøjvask
Der er vaskemaskine i hver lejlighed, hvor beboerne selv eller evt.
med hjælp af familien, kan vaske deres eget tøj. Ved behov er der
mulighed for personalehjælp og støtte til tøjvask. Når personalet
hjælper med tøjvask, skal der anvendes Svanemærket flydende vaskemiddel. Der er i hvert hus et vaskeri til vask af fælles vasketøj såsom rengøringsklude, viskestykker mv og til vask af større ting f.eks.
dyner.
Leje af linned
Der kan lejes linned, håndklæder, spisestykker m.m. via vaskeri. Personalet hjælper gerne med at bestille den rette mængde.
Rengøring
Rengøring i lejligheden sker i henhold til serviceniveauet i Odder
Kommune, som er 1 time hver 3. uge. Ved behov for yderligere rengøring er der, via hjemmeserviceordningen, mulighed for at tilkøbe
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ekstra rengøringshjælp. Borgerservice kan kontaktes for yderligere
information herom.
Familien kan til enhver tid gøre rent i lejligheden og anvende de fælles rengøringsartikler, der er i huset.
Huskasse
I hvert hus er der en fælles huskasse, som alle beboere forpligter sig
på. Bronzealdervejs Fællesråd har sat en mindste takst på 100 kr. pr.
måned. Beboerne i huset afgør i fællesskab, hvad huskassen skal
bruges til, og om der er behov for at indbetale et større beløb. Personalet administrerer huskassen.
Fælleshuset
Fælleshusets store lokale kan anvendes til fødselsdag mv. af beboerne. Der betales et mindre beløb herfor. Pengene anvendes til fælles glæder for beboerne.
Fælles køkkenfaciliteter
I hvert hus er der et stort fælleskøkken, hvor maden tilberedes. Beboere og familie har mulighed for at deltage i køkkenarbejdet og
anvende faciliteterne. Eneste forudsætning er, at de hygiejniske regler overholdes. Personalet kan vejlede heri.
Et fleksibelt madtilbud
På et år bliver der i gennemsnit lavet mad fra bunden 3 - 4 gange
ugentligt. De øvrige dage er der indgået en aftale mellem Odder
Kommune og Det Danske Madhus om levering af mad til kommunens plejeboliger. Der er lagt vægt på et fleksibelt madtilbud og på
økologi og bæredygtighed.
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Maden, menuplaner og måltiderne er med udgangspunkt i beboernes ønsker hertil, så
maden bliver kilde til
både næring og nydelse. Hermed minimeres også antallet
af ældre, der er underernærede eller er
i risiko herfor.

Indkøb
En gang ugentligt har en gruppe frivillige salg af diverse varer, der
ikke dækkes af huslejen bl.a. husholdningsartikler og personlige hygiejnemidler. Salget foregår i fælleshuset, hvor der samtidig er lagt
op til hyggeligt samvær.
Hvordan er personalet organiseret
Personaleledelsen varetages af en leder og en assisterende leder,
der har kontor i fælleshuset. Begge har en sundhedsfaglig uddannelse. Der er ansat sygeplejersker og fysioterapeut på Bronzealdervej, som arbejder på tværs af husene. De varetager diverse sygepleje, trænings- og ernæringsopgaver, og tilbyder alle beboere et
sundhedstjek for at forebygge helbredsproblemer eller minimere
omfanget heraf.
Hvert hus har tilknyttet en teamkoordinator, som koordinerer arbejdsopgaverne for de assistenter og hjælpere, der er tilknyttet huset. Personalenormeringen tilpasses dag og aften beboernes individuelle
behov.
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Om natten er der to nattevagter på Bronzealdervej, som tilser de 60
beboere efter individuelle aftaler.
Derudover er der ansat køkkenpersonale, rengøringspersonale og
pedel.

Faciliteter på Bronzealdervej
Der er mange muligheder for oplevelser på Bronzealdervej både ude og
inde.
Der er et dejligt fælleshus Hus 8 bliver det kaldt i daglig tale, med storskærm, lærred og projektor, musikanlæg, køkken og service.
Huset anvendes bl.a. til fælles gymnastik, dans, filmfremvisning, gudstjeneste, klublokale, festlokale og en kiosk betjent af frivillige.

På det store udeareal er der et dejligt stisystem rundt om hele Bronzealdervej og igennem fårefolden.
Her kan man slå sig ned flere steder undervejs på bænke udenfor eller
indenfor i de mange forskellige rum. Der er
den gule pavillon med ”stranden” udenfor.
Der er bålplads, drivhus og busskur, som
kan benyttes af alle. Der er Caféen for enden af vejen med den lille reminiscens
stue, som hvert hus har en nøgle til.
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Der er pedellens værksted, man kan
bruge efter aftale.Der er den handicapvenlige gynge på græsset ved hus 8, og i
cykelskuret står 2 dobbeltcykler med
motor. Nøglerne hertil afhentes i hus 8,
hvor der også er cykelhjelme.
Der er hønsehus ud for hus 10 med en hyggelig terrasse. Hvert år i maj
kommer vores pedel med høns til hønsehuset og får til fårefolden.
Vi har nogle dejlige naboer, som vi har fællesskab med.
Der er Egholmgård børnehaven for
enden af Bronzealdervej og lige før
børnehaven er Sundhedsplejen,
som vi samarbejder med omkring
Besøgsbabyer. Der er en stor legeplads ved Egholmparken lige op ad
Bronzealdervej. Der er Rudehøj Efterskole på Rude Havvej og deres
søde elever, som ofte kommer på Bronzealdervej og hygge med beboerne. Der er fællesskab med Parkvejens skole og Odder Gymnasium,
hvis elever kommer på Bronzealdervej i forbindelse med diverse skoleopgaver.
Tæt på ligger Spektrums svømmehal,
som kan benyttes i den offentlige åbningstid.
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Handicapbus
Bronzealdervej råder over en handicapbus. Udflugter arrangeres af
både pedel og personalet i husene. Frivillige er velkommen som enten chauffør eller ledsager til busturene for beboerne. Kontakt personale for yderligere information herom.
Offentlig transport
Bybussen i Odder kan tage kørestole, rollatorer og barnevogne med.
Den har stoppested ved Egholmparken, ca. 30 meter fra indkørslen
til Bronzealdervej.
Letbanen har stoppested ved Rude Havvej ca. 500 meter fra Bronzealdervej. Rutebilen til og fra Århus har stoppested på Århusvej ca.
600 meter fra Bronzealdervej.
Kæledyr på Bronzealdervej
Et kæledyr kan for rigtigt
mange mennesker betyde
begyndelsen på et overordentligt værdifuldt venskab.
Der er lavet undersøgelser,
der viser, at kæledyr kan
modvirke ensomhed. Et kæledyr kan være det selskab,
der gør hverdagen mere tryg
og meningsfuld og gør, at man har nogen at tage sig af og nogen
at trøste sig ved. Samtidig giver et kæledyr anledning til kontakt mellem mennesker og giver mulighed for at lege og le.
For personen, der efter en hjerneblødning har afasi og svært ved at
tale, kan et kæledyr være godt at småsnakke med.
12

For den deprimerede er omsorg for en kær og legesyg kat måske en
bedre løsning end nervemedicin, og for den fysisk aktive kan det
være rart at have et kæledyr at gå tur med. Kæledyr er derfor en
del af hverdagen på Bronzealdervej.
I de enkelte huse aftaler beboere og personale, hvilke fælles kæledyr man ønsker at anskaffe, og hvordan dyret skal passes og plejes.
Udgifter forbundet med kæledyret betaler beboerne over huskassen.
Bronzealdervej er med i Trygfondens besøgsordning, hvor en såkaldt
socialhund med ejer aflægger regelmæssige besøg.
Beboere der medbringer sit eget kæledyr i plejeboligen er ansvarlig
for pasning, pleje og udgifter forbundet med kæledyret, medmindre
andet aftales med husets øvrige beboere og med personalet. I hvert
hus aftaler man indbyrdes, hvor kæledyret må opholde sig. Af hygiejniske årsager må kæledyr dog ikke færdes i husets køkken.
Se mere om kæledyr på

www.netdyredoktor.dk
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Rygepolitik på Bronzealdervej
Rygning er en privat sag, så længe det ikke er til gene for andre. Da
Bronzealdervej er et bofællesskab med tilknyttet personale, er der
forskellige hensyn at tage. Disse hensyn kan inddeles i 3 kategorier:
1. Hensynet til naboernes sikkerhed
2. Hensynet til personalets arbejdsmiljø
3. Hensynet til rygerens egen sikkerhed

Hensynet til naboernes sikkerhed
For at undgå røggener og brandfare for de øvrige i huset er alle fællesarealer på Bronzealdervej røgfrie. Når der ryges i lejligheden, skal
døren ud til fællesarealerne være lukket for at undgå røg her og for
at begrænse en evt. brand, med mindre andet aftales i huset.
Hensynet til personalets arbejdsmiljø
Af hensyn til personalets arbejdsmiljø luftes der ud i lejligheder, hvor
der ryges, ca. 10 minutter inden personalet skal arbejde der. Der må
ikke ryges i lejligheden, når der er personale til stede. Vi henstiller til,
at der opsættes en luftrenser, da undersøgelser viser, at luftrensere
er med til at forbedre indeklimaet så meget, at det har en positiv
indflydelse. Bronzealdervejs pedel kan rådgive om luftrenser.
Hensynet til rygerens egen sikkerhed
Personalet har ingen andel i beboernes rygning, men kan støtte og
vejlede beboere, der ønske at stoppe med rygning. Personalet kan,
efter individuelle aftaler, være behjælpelig med at tænde cigaretten, når der anvendes sikkert udstyr.
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Fællesrådet opfordre beboere og pårørende til at drøfte brandfarerne ved rygning og opfordre til følgende:
 Ryg ikke i sengen.
 Anvend brandhæmmende rygestykker, gulvbelægning og evt.
andre brandhæmmende materialer.
 Anvend ryge-hjælpemidler, for at mindske brandrisikoen. F.eks.
en rygerobot, som er et hjælpemiddel til den, der har svært ved
selv at styre cigaretterne. Cigaretten fastgøres i en lille holder
hen over askebægeret. På askebægeret er der monteret en
100 cm slange med rygemundstykke.

Batterilys / levende lys
Af hensyn til brandfare må der kun anvendes batterilys i
lejlighederne.
Der må IKKE bruges levende lys, i lejlighederne.
Opbevaring af havemøbler
Vi opfordrer beboerens familie til at tage havemøbler med hjem til
opbevaring udenfor sæsonen, da der ikke er opbevaringsplads på
Bronzealdervej
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Huskeliste ved indflytning
Ved Lægeskift - I forbindelse med flytning til Bronzealdervej Odder
kommune fra anden kommune; Ønsker du at benytte plejehjemslægerne, gives der besked inden indflytning til Teamkoordinator.
Ønsker man anden læge, skifter du selv på www.borger.dk til den
ønskede læge.
Adresseændring – meld flytning til Folkeregistret på www.borger.dk
Ansøgning om boligydelse – foregår hos Udbetaling Danmark
Ansøgning om indskudslån – hos Borgerservice i din kommune
Betaling af regninger - regninger tilmeldes PBS – også fra apoteket
Indboforsikring - kontakt eget forsikringsselskab vedrørende forsikring af indboet i lejligheden. Forsikring af fællesarealerne er dækket
af huslejen
Internet i huset
OK Bronzealdervej Beboernet password Oktan95! til beboere og
andet på usikkert internet.
Odder-Guest til gæster, login via sms på mobil
Inventar og hjælpemidler
Lejer møblerer lejligheden med egne møbler og medbringer
egen seng, hvis der ikke er bevilget en plejeseng. Medbring vasketøjskurv på hjul, tøjklemmer, tørrestativ, vaskebalje, wc-børste gerne
med langt skaft, ”Svanemærket toiletrens, vaskemiddel og opvaskemiddel”. Kost og fejeblad med langt skaft, svaber, fiberklude og
lignende. Personalet vejleder gerne.
Leje af linned - kontakt personalet på Bronzealdervej
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Personlige plejemidler
Lejer medbringer personlige plejemidler herunder engangsvaskeklude, negleklipper, hårtørrer, termometer og lignende. Har du brug
for personalets hjælp til vask af dit tøj, skal du indkøbe svanemærket flydende vaskemiddel.
Reklamer – reklamer frameldes ved Post Nord, hvis de ikke ønskes
Telefon - Kontakt telefonselskab
Tv licens og kabel tv
Lejer betaler licens for eget fjernsyn. Odder Antenneforening er tilsluttet. Der opkræves hertil via huslejen. Ønsker lejer anden pakke
kontaktes Lejerbo.
Har du en ægtefælle eller samlever, som stadig bor i jeres private
bolig og betaler medielicens der, så er din plejehjemsadresse også
dækket af denne medielicens. Hvis det er tilfældet, skal I kontakte
DR licens, så de kan registrere plejehjemsadressen under privatadressen. Kontakt DR licens på telefon 70 20 13 13.
Underskriv og returner huslejekontrakten til Lejerbo
Lejerbo udsender huslejekontrakten til lejer sammen med husorden,
ansøgningsskema til boligydelse og indskudslån og information om
antenneforening. Overtagelse kan først finde sted, når Lejerbo har
modtaget indskud og lejekontrakt i underskrevet stand og har registreret første periodes husleje. Ved indflytningssyn udleveres nøgler
af pedellen.
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Telefonliste
Navn

Hoved tlf. Mail adr.
nr.
87804093 Hovednr. om natten kl. 23.00-07.15

Nattevagt
Centerleder
Pia Stie-Svendsen 87803270 pia.stie-svendsen@ooder.dk
Souschef
Kristina Jensen
87803272 kristina.jensen@odder.dk
Pedel
Hans Mortensen
24865533 hans.mortensen@odder.dk

For at mindske forstyrrelser i personalets samvær med beboerne, henstiller vi
til, at pårørende, der skal i kontakt med personalet i huset, så vidt muligt ringer
i tidsrummet kl. 10.30 – 11.30 og kl. 13.00 – 14.00

Hus
Hus 2
Hus 4
Hus 6
Hus 10
Hus 12
Hus 14

Hoved tlf. nr./
Mobiltlf. Nr.
87803260/
24884938
87803261/
24884940
87803262/
24884925
87803266 /
24884944
87803267/
24884946
87803269/
24884949

Mail adr. til huset
rikke.bendixen@odder.dk
tinna.bak@odder.dk
bente.melholdt@odder.dk
nina.borup@odder.dk
mette.smerup@odder.dk
else.eriksen@odder.dk
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Husk at besøge kiosken, vi er også altid klar
til en lille snak Kom og se vores store udvalg.
Ugeblade-der skal bestilles, slik, chokolade,
pastiller og bolsjer.
Barberskum Hygiejnebind hårlak.
Toiletartikler.
Hårshampoo.
Gele til håret.
Balsam.
Brusegel.
Skumklude.
Kort.
Vaskemiddel til maskine.
Deodorant.
Tandpasta, tandbørster og Steradent
læbepomade, Vatpinde.
Toiletpapir, toiletrens.
Toiletbørster skal bestilles.
Lommeletter.
Intim sæbe.
Køkkenruller.

Kioskens åbningstider Mandag 10.30-12.00
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Vi glæder os til at se jer til vores aktiviteter, her på Bronzealdervej
Her finder du vores hjemmeside:
Odder.dk/borger/mest for ældre/plejeboligerne på Bronzealdervej
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