Løgstrup Friplejehjem
Hjarbækvej 59,
8831 Løgstrup
Tlf.: 76 43 12 70
Cvr.nr.: 3949 9398
Mail: info@løgstrupfriplejehjem.dk
Forstander Ane Gleerup
Direkte (45) 7643 1270
Mobil (45) 2349 3748
Mail: agl@loegstrupfriplejehjem.dk

Obligatoriske opholdsudgifter:
Kost og forplejning:
3.880 kr. /mdr.
Rengøringspakken:
150 kr. /mdr.
Rengøringsmidler, skraldeposer, toiletpapir m.v.
Underholdningspakken:
175 kr. /mdr.
Egenbetaling ved arrangementer

Øvrige tilkøb:
Personlig pleje pakken:
200 kr. /mdr.
Sæbe, shampoo, creme, engangsvaskeklude

Friplejehjemmet set fra
Himmerlandsstien

Hygge på den overdækkede terrasse.

Livet skal leves hele livet.

Det kommer til at syde af liv, men
der er også tid til ro og fordybelse.

Linnedpakken:
190 kr. /mdr.
Håndklæder, vaskeklude og sengelinned.

Billede af bolig med terrasse

Løgstrup Friplejehjems placering:

Økonomiske forhold:

Værdigrundlag:

Løgstrup Friplejehjem ligger på Hjarbækvej 59,
8831 Løgstrup, smukt placeret på en kuperet
grund, med udsigt til marker og landskab i et
naturskønt område mellem Himmerlandsstien
og Hjarbækvej.
Friplejehjemmet har to fløje, Fjorden og Engen,
hver med 12 lejligheder. De to fløje bindes
sammen af et fællesområde med hovedindgang,
kontorer, fælles spisestue/opholdsrum og
køkkenfaciliteter.

Boligens husleje er på niveau med kommunale
plejehjem, og man kan få bevilget boligsikring
afhængig af beboerens økonomiske situation.
Der skal betales et indskud ved indflytningen, og
opholdsudgifterne fremgår af denne folder.
Lejligheden udlejes uden møbler, men der kan
stilles særlige hjælpemidler til rådighed, hvis det
er nødvendigt for plejen.

- Et friplejehjem i særklasse, hvor beboere og
pårørende oplever de nære rammer som både
private og fælles, og hvor medindflydelse,
aktiviteter og tilbud er en naturlig del af
hverdagen
- Et friplejehjem der ved sin placering og
udformning, fremtræder som en selvfølgelig
og naturlig del af Løgstrupområdet.

For at komme i betragtning til en plejebolig skal
man visiteres af bopælskommunen. Se reglerne
på Viborg kommunes hjemmeside:
Ældre-, pleje- og demensboliger - Viborg Kommune

Fra spisestuen er der udgang til en stor fælles
overdækket terrasse, hvor man kan hygge sig og
nyde naturen samt se og høre gederne, hønsene
samt fuglene i volierer. Man kan også gå en tur i
de anlagte haver samt besøge drivhuset.

Boligen består af stue med tekøkken på 25 m2,
stort soveværelse på 12 m2, samt rummeligt
badeværelse på 8 m2. Fra stuen er der udgang til
en privat afskærmet terrasse. Der er plads til at
to personer kan bo sammen, hvis det ønskes.

Løgstrup Friplejehjem er en selvejende institution,
som leverer de samme kerneydelser som et
kommunalt plejehjem. Den daglige drift udføres af
den ansatte forstander, som i samarbejde med
bestyrelsen og personalet sætter ord og handlinger
bag friplejehjemmets værdigrundlag og mål.
Ved etablering af Løgstrup Friplejehjem er det nu
muligt for ældre at blive i deres vante og trygge
nærområde, hvor de har haft deres sociale liv. Her
kan lokale folk og familie nemt besøge dem.
Ældre fra andre egne af landet kan også søge om
at komme på Løgstrup Friplejehjem.

Mål:
- At være et godt og trygt sted at bo
- At yde personlig omsorg i respekt for den
enkelte beboer
- At pårørende, besøgende og ansatte føler sig
som en del af huset
- At være en attraktiv arbejdsplads
- At årets gang følges i kendte traditioner.
Derfor vil vi:
- Vise respekt og forståelse for hver enkelt
beboer
- Ansætte de bedste faguddannede
medarbejdere med ”hjertet på rette sted”
- Prioritere god og sund kost i samarbejde med
beboerne
- Give muligheder for husdyr og kæledyr
- Tilbyde oplevelser ved aktiviteter hver dag,
både ude og inde.

