
Velkommen til Byageren 
- Alment byggeri med plejeboligstatus 
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Velkommen 

Vi vil gerne byde dig og din familie velkommen til Byageren.  

Vi håber, at du vil falde godt til i dit nye hjem. 

Vi håber, at denne folder kan svare på nogle af de spørgsmål, 

der kan være i forbindelse med indflytningen. Du er også meget 

velkommen til at kontakte medarbejderne for yderligere 

information.  

PÅ BYAGEREN ARBEJDER VI EFTER VORES MOTTO: 

Leve livet … hele livet 
 

 

 

    

  OG VI MENER: 

 at alle kan noget, og det de kan, skal respekteres 

 at alle er forskellige, og det skal respekteres 

 at det, at bestemme over sig selv, giver livet mening  

 at det er godt, at være sammen med andre  

 

 

Jane Hald 

Plejecenterleder 





Lidt om Byageren: 

Byageren er alment boligbyggeri fra 2012, med plejeboligstatus. 

 

Det betyder: 

 At din lejlighed med tilhørende fællesarealer er beliggende 

i et boligbyggeri, der administreres af ”Boligkontoret 

danmark”. Hvert år afholdes generalforsamling med 

gennemgang af regnskab og budget og huslejefastsættelse. 

 At der er ansat personale som yder samme pleje og omsorg 

som på et ethvert plejehjem i Rudersdal Kommune 

Byageren består af 72 lejligheder fordelt på 6 boenheder, også 

kaldet "hus". Hus 1+ 3 ligger i stueetagen og udgør en afdeling, 

Hus 2+4 ligger på første sal og udgør en afdeling, mens Hus 

5+6 ligger i stue/første sal i blokken nærmest fælleshuset. 

Derudover findes administration, træningsenhed og fællessal 

i fælleshuset. 

Egen lejlighed: Din lejlighed er beliggende i et alment 

boligbyggeri. Det betyder bl.a. at du kan male, tapetsere og 

indrette dig, som du vil. Samtidig skal du skal selv sørge for at 

vedligeholde lejligheden, skifte pærer, hænge billeder op osv. 

Du er herre i eget hus, og bestemmer selv, i din lejlighed. 

Fællesarealer: I fællesskab med de andre beboere i dit hus, 

er I lejere af fællesrummene. Det betyder, at det er Jeres fælles 

bohave der forefindes her, og det er indeholdt i huslejen at 

vedligeholde og nyanskaffe dette. I er i fællesskab med til at 

bestemme hvilken mad, der skal laves og hvilke aktiviteter, der 

skal foregå, inden for vores økonomiske ramme. 
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Dagligdagen 

Du bestemmer selv, hvordan din dagligdag skal forløbe,  

hvilke aktiviteter du ønsker at deltage i, hvornår du vil være  

i fællesskabet, og hvornår du vil være i din private bolig.  

Men vi har sat nogle tidspunkter op, der kan danne ramme for 

dagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er tilsyn natten igennem efter behov og ønske 

 

Kl. 8.00 - ca.10.00….  Morgenmad.  

Vi har en buffet hvor der er  

nybagt brød, juice, mælkeprodukter, 

havregrød etc.  

Kl.   9.00 - 17.00 …. Motions tilbud ved terapeuter 

i træningsenheden (dog selvtræning 

hele døgnet). 

 

Kl. 13.00 - 14.00 …. Middagsmad (varm mad) i dit hus 

 

Kl. 14.15 - 16.00 …. Aktivitet i dit hus, i fællessalen eller 

træningsenheden 

 

Kl. ca. 15  …………. Eftermiddagskaffe med brød. 

 

Kl. 18.00 ………… Aftensmad, herefter hyggestund 

 

Kl. ? ……………….. Sengetid efter eget ønske. 
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Fysisk træning 

Der er tilbud om motion alle hverdage i træningsenheden. 

Formålet er at vedligeholde/forbedre fysiske færdigheder og 

forebygge svækkelse af kroppen. Du vil få tilbud om enten 

individuel træning eller om træning på hold.  

Hvis din læge foreskriver det, kan vi også tilbyde behandling i 

form af massage, ultralyd, varme/kuldebehandling eller 

lungeterapi.  

I træningsenheden har vi en del motionsredskaber. Du og din 

familie må meget gerne træne her udenfor træningsenhedens 

åbningstider. 

Byageren har en dobbeltcykel med hjælpemotor, som du og din 

familie kan låne. I kan få vejledning af medarbejderne. 
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Kultur og Fritidstilbud 

Vi synes, det er vigtigt at være aktiv. Alle hverdage er der 

mulighed for fysisk træning, socialt samvær og kulturelle tilbud. 

Det giver dagen struktur og indhold og højner livskvaliteten. 

Derfor skal du være meget velkommen til at deltage i de 

aktiviteter, der foregår i dit hus, både de praktiske med tøjvask 

og madlavning og de mere hobbybetonede. Du er også 

velkommen til at deltage i aktiviteterne i de andre huse og i 

fællessalen. 

I fællessalen er der hver uge café Kik-ind, musik og bevægelse 

og fredagssang. Vi har en del tilbagevendende aktiviteter. Der 

er Gudstjeneste hver måned, bankospil, lysbillede foredrag, 

klassisk musik og Byager Bio. Vi har også ugentlig udflugt i 

bussen. 
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I weekenden er der ikke så mange medarbejdere på arbejde. 

Det er derfor et godt tidspunkt for din familie at komme på 

ekstra besøg. Men nogle gange kommer der frivillige hjælpere, 

f.eks. fra ”Byagerens Venner”, og afholder et hyggeligt 

arrangement. Det kan være et foredrag eller bankospil.  

Måske er der også tid til en hyggestund sammen med dine 

medbeboere og medarbejderne i huset. 

Gennem året har vi også familieaftner, forårsfest, Wienercafé, 

ferietur, Bakketur, Sct. Hans, Juletræsfest m.m. Vi holder gerne 

en fest, når lejlighed sig byder. 

Familie og venner er altid velkomne til at deltage. Det kan være 

hyggeligt for Jer som familie at få fælles oplevelser, og vi har 

altid brug for en hjælpende hånd. 

Alle aktiviteter annonceres i "Agerposten" 
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Gudstjeneste 

Hver måned har vi Gudstjeneste i fællessalen, ved en af 

præsterne fra Nærum Kirke.  

Vi kan også hjælpe dig med at bestille kirkebil, hvis du vil i kirke 

om søndagen.  

To gange om året inviteres vi til en særlig Gudstjeneste i 

Nærum Kirke, der afholdes for Plejecenter Byageren og 

Hegnsgården, med efterfølgende kirkekaffe. 

 

Mindeplads 
Det er ikke altid, man har mulighed for at komme på 

kirkegården, når man har behov for det. Derfor har vi indrettet 

en lille mindeplads i et roligt hjørne af haven med en bænk og 

en lille sten med inskriptionen ”Vi mindes”. 

 

Ager Posten 
Husavisen ”Ager Posten” udkommer næsten hver måned. Den 

uddeles gratis til alle beboere. Alle er meget velkomne til at 

skrive indlæg eller forslag til husavisen. Din familie/venner kan 

få Ager Posten tilsendt, mod at betale for porto, eller på mail 

ved henvendelse på mailadressen: ape@rudersdal.dk. 
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Praktiske oplysninger 

MØBLER I DIN LEJLIGHED: Du flytter ind med dit eget indbo, 

lamper, gardiner og vaskbare dyner og puder. Hvis du er 

interesseret i at købe brugte gardiner er det måske muligt, du 

kan spørge medarbejderne. Når du indretter din lejlighed, skal 

du være opmærksom på, at medarbejderne skal kunne få plads 

til at hjælpe dig, så møblerne må ikke stå for tæt. 

Hvis du har små løse tæpper, skal der være skridsikkert 

underlag, så hverken du eller medarbejderne falder. Hvis vi skal 

bruge hjælpemidler i din pleje, kan det af arbejdsmæssige 

hensyn blive nødvendigt at fjerne gulvtæpper. I det tilfælde taler 

vi sammen om det.  

Synes du, det er vanskeligt at indrette din bolig, kan du få hjælp 

af vores ergoterapeut. 
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NØGLER: Vi har et elektronisk nøglesystem, og du kan få 

udleveret op til tre nøglebrikker, der giver adgang til din 

lejlighed. I din lejlighed findes et værdiskab, der er aflåst. Det er 

en afgrænset gruppe af medarbejdere, der har adgang til 

værdiskabet, og du og din familie kan få nøgleadgang, hvis I 

ønsker det. I kan også få nøgleadgang til hoveddøre og 

havedøre.  

Bortkomne nøgler og ekstra nøgler koster 100 kr. 

BANK: Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke udlevere din 

pinkode til medarbejderne. Derfor må din familie eller din 

økonomiske værge hjælpe dig med pengesager, der kræver 

pinkode adgang, hvis du har brug for det. 

LOKALER, LÅN AF: Vil du holde en fest, eller have en 

sammenkomst, hvor din lejlighed ikke er stor nok, kan du låne 

fællessalen. Du skal reservere fællessalen hos sekretæren. Du 

kan leje duge for et mindre beløb.  

TELEFON OG TV: Der findes telefon-, internet- og TV-stik i alle 

boligerne. Radio og TV findes desuden i dagligstuerne. 

Du skal selv bestille flytning af telefon hos teleselskabet. Du 

skal betale sædvanligt telefonabonnement. 

Du skal også betale licens, hvis du ikke er dækket af en 

hjemmeboende ægtefælles licens.  

På Byageren har vi fællesantenne som du automatisk betaler 

via din husleje. Du er tilmeldt YouSee´s grundpakke. Hvis du 

ønsker, kan du tilkøbe flere kanaler ved at kontakte YouSee.  

Hvis du vil benytte internet, skal du selv købe ydelsen hos en 

udbyder. 
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Servicepakke 

Servicepakken er en skriftlig aftale du indgår med Rudersdal 

kommune. Servicepakken omfatter:  

 Alle måltider, kaffe/te, mælkeprodukter, juice og saft. 

 Vask af personligt tøj (se afsnit tøj/vask) 

 Vask/leje af linned og håndklæder.(se afsnit tøj/vask) 

 Rengøringsartikler og toiletpapir. 

 Vinduespudsning 2 gange årligt. 

Du kan bestille en hel eller en delvis servicepakke. Hvis du 

gerne vil ændre på din Serviceaftale, kan det ske med en 

måneds varsel.  

Hvis du f.eks. skal på ferie eller besøger familie/venner, kan du 

afbestille din middag m. m. i perioder. Du skal afbestille senest 

dagen før inden kl. 12 til medarbejderne i huset, og prisen vil 

blive reguleret via din månedsregning i løbet af de kommende 3 

måneder. 

Hvis du gerne i mindre omfang, vil have en gæst til at deltage i 

et måltid, skal medarbejderne have besked dagen før. Prisen på 

måltider oplyses i huset.  

Hvis du i øvrigt har familie og venner på besøg, er det på 

samme måde, som I er vant til I Jeres familie. I sørger selv for 

Jeres forplejning, men har du ikke plads nok i din lejlighed, kan I 

låne fællessalen. Fællessalen kan reserveres hos sekretæren. 
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TØJ/VASK: Den Servicepakke, du får tilbudt ved indflytning, 

giver tilbud om vask og leje af linned. Det betyder, at du får 

sengetøj, håndklæder mm fra Vaskeriet og dit personlige tøj 

vasket på Byageren. Ønsker du ikke denne aftale, skal du selv 

sørge for vask. 

I dit hus er et vaskerum, hvor vi eller du selv kan maskinvaske 

dit personlige tøj. Dit tøj bliver ikke blandet med andre 

beboeres tøj, og det behøver derfor ikke at blive mærket. Du 

skal være opmærksom på, at vi vasker tøjet på dit ansvar, og 

selvom vi er omhyggelige, kan vi komme til at fejlsortere tøj. 

Derfor er det en hjælp, at vaskemærkerne ikke klippes ud af 

tøjet. Det kan være en fordel, at du køber tøj, der holder sig 

pænt ved 40° maskinvask.  

Af hensyn til medarbejderne skal din vasketøjskurv være på 

hjul. Hvis du ikke har sådan én, kan du låne en af Byageren. 

Du har mulighed for selv at købe og opsætte vaskemaskine i 

dit badeværelse, hvis du gerne vil have din egen maskine. 

Har du tøj eller gardiner, der skal renses, vil vi hjælpe dig med 

at få det sendt til renseriet for din egen regning.  

RENGØRING: Du får gjort rent i henhold til Rudersdal 

Kommunes standard af et privat rengøringsfirma hver 2.uge, 

dog vil badeværelset blive rengjort 2 gange ugentligt. I 

dørkarmen til din lejlighed er der markeret, hvilken dag du vil få 

gjort rent. 

Rengøringsartikler og toiletpapir betales via Servicepakken, 

som aftales i forbindelse med indflytning. 

Der bliver pudset vinduer af vores firma 2 gange om året. Det 

betales også over Servicepakken. 
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Personlig omsorg og pleje 

FRISØR: Ud over byens frisører, er der mulighed for at benytte 

en mobil frisør, der kommer i din lejlighed, eller frisøren på 

Hegnsgården. Betaling skal ske kontant ved hvert besøg. 

FODPLEJE: Du kan enten benytte din egen fodplejer, eller en 

af de, der kommer på Byageren. Betaling skal ske kontant for 

hver behandling. Se prisliste i dit hus. 

LÆGE: På Byageren er tilknyttet fast plejehjemslæge, der 

kommer regelmæssigt og som også fungerer som konsulent for 

medarbejderne. Der kan være mange fordele, hvis du skifter til 

denne læge, og det kan du gøre enten i forbindelse med 

visitationen til Byageren, eller efterfølgende ved at henvende 

dig til Byagerens medarbejdere, eller direkte til Borgerservice. 

Du kan også vælge at beholde din egen læge, når du flytter ind 

på Byageren, hvis du kommer fra Rudersdal kommune. I så fald 

skal du ikke foretage dig noget. 

TANDLÆGE: Du kan beholde din egen læge/tandlæge, når du 

flytter ind på Byageren, hvis du kommer fra Rudersdal 

kommune. 

OMSORGSTANDPLEJEN: Hvis du er ude af stand til at benytte 

din sædvanlige tandlæge, har du mulighed for at tilmelde dig 

omsorgstandplejen. Prisen fastsættes af Rudersdal Kommune. 

Tandplejer kommer på Byageren 1 gang i kvartalet. Hvis du har 

behov for konsultation bestilles den hos medarbejderne. 

Vi gør opmærksom på, at din sædvanlige tandlæge kan tilbyde 

bedre behandling i sin klinik, end omsorgstandplejen kan i 

deres mobile klinik. Derfor anbefaler vi, at du beholder din egen 

tandlæge, hvis du har mulighed for det. 

 



MEDICIN: På Byageren benytter vi primært dosispakket 

medicin, dvs.. medicin, der er pakket fra Apoteket. Dette 

minimerer fejl og gør spild af medicin mindre. Vi hjælper dig 

gerne med at bestille medicin, som du betaler via PBS. 

Hvis du har medicinkort / helbredskort gælder det stadig, efter 

du er flyttet på Byageren 

HJÆLPEMIDLER: Vores ergo - og fysioterapeut vurderer dit 

behov for hjælpemidler, ligesom de står for udlevering og 

reparation. Hvis du allerede har hjælpemidler som f.eks. 

kørestol og rollator, skal du tage det med på Byageren. Hvis du 

har badebænk, toilet forhøjere el.lign., skal disse afleveres 

tilbage til kommunen. 

Kørestole er personlige hjælpemidler, hvorfor der kan 

forekomme egenbetaling på reparationer. F.eks. skal du selv 

betale den første årlige udskiftning af dæk og slanger. 

KØRSEL: Kørsel til egen læge og til speciallæge er gratis. Du 

skal bede lægen om at stemple din taxaregning, og derefter 

sende den til Borgerservice. 

Kørsel til tandlæge, familiebesøg og lignende skal du selv 

betale. 

Har du ikke HT-abonnement, har du mulighed for at søge dette 

via Borgerservice i Rudersdal Kommune.  
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Samarbejde 

INDFLYTNINGSSAMTALE: For at vi kan lære hinanden at 

kende så hurtigt som muligt, og tale om vores gensidige 

forventninger, vil din afdelingsleder og din kontaktperson gerne 

invitere dig og din familie til en samtale inden for de første 

uger, du bor her.  

FAMILIEKONTAKTPERSON: Det er en god idé, hvis der er en 

i din familie, der vil stå for den primære kontakt til os, og være 

den, der informerer resten af din familie, i overensstemmelse 

med dine ønsker for samarbejdet. 

Det er også vigtigt for os at vide, hvem der hjælper dig med 

indkøb, evt. administration af penge m.m., så vi véd, hvem vi 

skal henvende os til om nødvendigt. 

Beboer- pårørenderådet har udarbejdet en ”Politik for 

samarbejdet med beboernes familie og venner”, som du får 

udleveret i forbindelse med indflytningen. 

Medarbejder - kontaktperson: Der er knyttet en afdelingsleder 

og et personaleteam til det, hus, hvor du bor. Her vil der være 

en medarbejder, der bliver din kontaktperson. 

Din kontaktperson vil, i højere grad end andre medarbejdere, 

kende de særlige forhold, der gør sig gældende i forhold til dig. 

Det vil også være din kontaktperson, der står for planlægning 

og udførelse af din pleje i samråd med teamets koordinator.  

BEBOER- OG PÅRØRENDERÅD: Byagerens beboer- 

pårørenderåd består af en beboerrepræsentant og en 

familierepræsentant fra hhv. Hus 1+3, Hus 2+4 og Hus 5+6. 

Beboer- pårørenderådet mødes 3 gange årligt, og har et 

overordnet fokus på, hvordan dagligdagen fungerer for 

Byagerens beboere. 
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Besøg 

Din familie og venner er altid velkomne på Byageren når det 

passer dig, og naturligvis er de også velkomne til at deltag i 

dagens aktiviteter/arrangementer. Vi tænker, at det er naturligt, 

at du og din familie deltager i borddækning, kaffebrygning og 

oprydning i det omfang, I formår, så medarbejdernes ressourcer 

bruges på beboerne.  

KAFFE OG TE: Kaffe og te er gratis for familie og venner, i det 

omfang, der er noget i kanderne, men man er selvfølgelig 

velkommen til at give et økonomisk bidrag til beboernes 

aktivitetskasse .  

 



Husregler 

BRANDFARE: Af hensyn til brandfare vil vi bede om, at du ikke 

bruger levende lys i din lejlighed. 

For din og de andre beboeres sikkerhed beder vi om, at du ikke 

ryger i sengen. Vi véd, at det er meget svært for nogle at 

overholde, og i så fald må medarbejderne inddrages for særlige 

sikkerhedsforanstaltninger. 

RYGEPOLITIK: Byageren er omfattet af gældende lov 

vedrørende rygning. Derfor må du og din familie kun ryge i din 

lejlighed eller udendørs. Der må ikke være medarbejdere til 

stede, mens du ryger, og der skal luftes ud i mindst 10 minutter 

inden medarbejderne må opholde sig, hvor der har været røget. 

HUSDYR: På Byageren er dyr meget velkomne på besøg, hvis 

det er venlige og renlige dyr. Hvis du gerne vil flytte ind med et 

dyr, vil det være for krævende at anskaffe en hundehvalp, men 

din gamle hund eller kat må du gerne tage med dig, hvis den 

ikke vil kræve for meget opmærksomhed fra medarbejderne. 

 



”Byagerens Venner” 

Byageren har en stor venneforening ”Byagerens Venner”. Der 

er næsten 100 medlemmer. Foreningen har egne vedtægter og 

en bestyrelse. 

Foreningens formål er at bidrage til at holde fester, udflugter og 

andre arrangementer til glæde for Byagerens beboere, samt at 

etablere og opretholde besøgstjenesten på Byageren. 

Medlemmerne betaler et årligt, beskedent kontingent og de, der 

kan og vil, hjælper ved afholdelse af arrangementer. 

Din familie/venner er meget velkomne til at melde sig ind i 

”Byagerens Venner” og derved, støtte foreningens arbejde. 
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Telefonliste 

Byagerens hovednummer 46 11 38 50 

E-mail til kontoret byageren@rudersdal.dk 

Plejecenterleder  46 11 38 52 

E-mail til plejecenterleder hald@rudersdal.dk 

Hus 1   46 11 38 71 

Hus 2   46 11 38 82 

Hus 3   46 11 38 73 

Hus 4   46 11 38 84 

Hus 5   46 11 38 95 

Hus 6   46 11 39 96 

Pedel   72 68 38 65 

Boligkontoret danmark  39 25 10 00 

Borgerservice  46 11 00 00 

 

 

Træffetider 
Vil du eller din familie/venner have en samtale med 

kontaktpersonen eller afdelingslederen, kan de bedst træffes på 

hverdage mellem 8.00 – 15.00, eller på mail. 

Se også vores hjemmeside på: 

 

www.byageren.rudersdal.dk 

 

mailto:byageren@rudersdal.dk


 

Plejecenter  

ByAGEREN 

Byageren 2 

2850 Nærum 

Tlf. 46 11 38 50 

Fax 46 11 38 98 

 

Hjemmeside: 

byageren.rudersdal.dk 

byageren@rudersdal.dk 

Åbningstid 

Mandag-torsdag kl. 10-15 

Fredag kl. 10-13 

 


