
Björkängens 
äldreboende 

 Socialförvaltningen  
 informerar 



 
Boendegrupp:  ________________________________ 
 
Telefonnummer:       ________________________________ 
 
E-postadress:  ________________________________ 
 
Områdeschef:  ________________________________ 
 
Telefonnummer:       ________________________________ 
 
Assistent:                  ________________________________ 
 
Telefonnummer:      ________________________________ 
 
E-postadress:  ________________________________ 
 

 
Vi som tjänstgör här i huset hoppas 
 att Du skall trivas i Din nya bostad.  

Vår målsättning är att vi ska möta varandra  
med respekt och omtanke. 

 

 

 Välkommen till Björkängen 



Måltider serveras i gemensam matsal eller i det egna 
boendet. 
 
Några ”hålltider”: 
 
Frukost serveras individuellt efter när man vaknar 
Lunch serveras ca kl.12:00 
Eftermiddagskaffe serveras ca kl. 14:30-15:30 
Kvällsmat serveras ca  kl.16:30- 17:30 
Kvällskaffe serveras ca kl.18:30 

 
 
 
 

 Måltider 
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Du får i samband med flytt till boendet en kontaktman.  
Din kontaktman heter: 
 
_________________________________________ 
       
Genomförandeplan för omvårdnaden upprättas  
inom 4 veckor efter flytt till boendet.  
       
Omvårdnadspersonalen kommer utifrån givet bistånd 
att stödja Dig i Din dagliga livsföring, vardagsrehabili-
tering samt med viss hälso- och sjukvård.  
 
 

 

 Kvalitetsdeklaration 
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 Personal och service 

 

Sjuksköterskorna som arbetar här på boendet heter:  
 
_________________________________________ 
 

_________________________________________ 
 
 
Boendets arbetsterapeut heter: 
 
_____________________________________________ 
 
 
Fysioterapeuten heter: 
 
_____________________________________________                                                                   
 

 
 
Fotvård och hårfrisörska finns i huset. 
 

Telefonnummer till fotvården: 070-5105461.  
 
Telefonnummer till hårfrisörska: 073-918 07 37 



 

 Information och tips 

Du ansvarar själv för adressändring och flytt av telefon.  
Din nya adress är: 
 
______________________________________ 
738 32 Norberg 
 
Du bör ha egen hemförsäkring, då lägenheten räknas 
som eget boende. TV-licens behövs inte.  
För information om omvårdnadsavgift etc se  
”Broschyr om avgifter”.  
 
Bostadshyran faktureras av NVK, Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbund. Säng ingår i hyran. 
Du får själv hålla med övriga möbler samt sänglinne, 
handdukar, vissa lampor, dammsugare samt hygien-
artiklar. 
Kläder bör kunna tvättas i maskin. 
 
Städning av allmänna utrymmen görs av NVK.  
Storstädning och fönsterputsning utförs inte.  
Förmedling till fönsterputsare och städfirma kan  
erhållas. Städning vid utflyttning eller uppsägning av 
lägenhet utförs inte heller av personal vid boendet.  
 
Dina mediciner betalar Du själv inom landstingets 
högkostnadsskydd. Inkontinenshjälpmedel är som  
 



 Nöjen 
Den stora samlingssalen på Björkängen heter Bubblan. 
Där anordnas ibland aktiviteter för dem som bor i  
huset. 
 
Varje torsdag eftermiddag har träffpunkt Cafè Bubblan 
öppet, oftast med musikunderhållning. 
 
Ortens organisationer t.ex. PRO, SPF och Hörsel-
skadades Riksförbund har också vissa sammankomster 
där du är välkommen att deltaga. 
 

 



Kontakta  

områdeschef  (Höjden, Gläntan och Lärkan)  

Jenny Enarsson 

 Tel 0223-292 87. 

Besöksadress: Björkängen, Bobergsvägen 1 
 

eller 
 

 områdeschef  (Boberg)  
Kristina Tinkler 
Tel 0223-29215 

Besöksadress: Björkängen, Bobergsvägen 1 

 Vill du veta mer? 

Utgåva 2021-05-03 


