Braarudtoppen og Åsentunet
Omsorgsboliger på Hortens tak 2022
Informasjon til beboere og innbyggere

Omsorgsbolig til deg med behov for økt
trygghet og aktivitet
Horten kommune er stolte over våre 50 nye omsorgsboliger (innflytting oktober
2017), og vi gleder oss over at de er tatt i bruk.
Leilighetene har forskjellige størrelser. Alle er lyse og trivelige, med byens beste
utsikt og flotte fellesarealer både ute og inne.
Vi har 32 ett-roms, 12 to-roms og 6 tre-roms leiligheter, fordelt på gamle Horten
sykehus og ett nybygg.

Alder er som å bestige et fjell.
Man blir nok litt andpusten,
men får en mye bedre utsikt.
I. Bergmann

Før du flytter inn
I denne brosjyren har vi samlet noen av de tingene du/dere har spurt om. Er det
noe annet du lurer på - kontakt oss, se siste side.
Når du får vedtak om bolig hos oss, vil vi kontakte deg for å avtale en samtale der
vi snakker sammen om ting du, eller vi, lurer på eller har lyst å informere om.
Vi vil gjerne at dere beboere skal være med på å bestemme hvordan vi skal ha det.
Vi har snakket med noen av dere allerede, og her er noen av ønskene dere har
kommet med; felleskap rundt måltider, musikkrom, der vi lytte til musikk sammen,
TV stue, filmkvelder, lørdagsmiddag, strikkeklubb, sommerfest, billedutstillinger.
Mulighetene er mange. Hva synes du er morsomt, er det noe du har lyst å få til,
eller være med på?

Vi gleder oss til å ta deg i mot!
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Vi ønsker at boligene skal bidra til økt trygghet
og livskvalitet for deg som beboer.
Boligene er tiltenkt de innbyggerne med nedsatt funksjonsevne, og
behov for bistand. Funksjonsevnen må være god nok til at leietager, med
noe oppfølging, kan mestre å bo i en tilrettelagt bolig, der en får anledning
til å være med på sosiale aktiviteter.
Det vil være tilstedeværende personell i bygget for tilrettelegging av fellesmåltider
og aktiviteter ol.
Dersom du ønsker å bo i disse omsorgsleilighetene må du sende inn søknadsskjema
på kommunal bolig. Boligene er utleieboliger, og leietagerne inngår leiekontrakt
med Horten kommune.

Utleiepris på boligene er inklusive felleskostnader, strøm, TV og internett (2021):
1. roms:

kr 9 092,-

2. roms:

kr 10 975,-

3. roms:

kr 13 655—14073,-

Depositum er 3 mnd leie.
Ved behov er vi er behjelpelig med å søke
bostøtte, og/eller søke nav om
depositumsgaranti.
Har du spørsmål, ta kontakt med
Helse- og boligservice, tlf: 9755 0 356

Med vennlig hilsen

Horten kommune
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Boplan 3. og 4. etg - Braarudtoppen
Det er opptil 12 boenheter i tre etasjer på gamle Horten sykehus.
Hver etg har utgang til terrasse eller uteplass.

Øvrige leietakere tilknyttet bygget er:
Legevakt, Øyeblikkelig hjelp døgnpost, Distriktpsykiatrisk senter,
LHL Vestfold sykehus (dagkirurgi), Røntgeninstitutt, tannlege, fotpleier
og frisør.
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Boplan 5. etg - Braarudtoppen, og Åsentunet under.
I øverste etasje har alle tilgang til deilig 90 kvm uteterrasse med byens
beste utsikt!
Nybygget Åsentunet har tre etasjer. 12 to-romsleiligheter og
6 tre-romsleiligheter, fortrinnsvis for husstander med 2 voksne.

I tillegg til leilighetene inneholder byggene:
Uteplass: Hagen og uteområdet rundt husene er tilrettelagt for sosiale
møteplasser og turstier. Beplantningen er fargerik og innbyr til fine stunder i
friluft. Drivhuset ved hovedinngangen er til fri bruk for leietagerne.
Kafe: Det vil bli etablert en egen kafé i 3 etg på Braarudtoppen. Kaféen er
under utvikling, og det komme mer informasjon etter hvert.
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Offentlig transport og oversiktsbilde av hele området
Bussrute 73 går alle dager til og fra byen. I tillegg er det «ringe til buss» som kan
benyttes. Uteområdet har tilrettelagt hage med sitteplasser, fargerik beplantning,
andedam og turstier.

En av leilighetene
Leiligheten er innredet av Horten basert firma - Inspira Interiørkontor
(www.inspirainteriorkontor.no).
Takk for velvillig hjelp til Rebekka Kronborg!
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Omsorgsbolig - skap gode dager!
Braarudtoppen og Åsentunet er et botilbud for deg som behøver økt trygghet,
aktivitet og mulighet for sosialt fellesskap. Botilbudet skal tilrettelegge for en
meningsfylt og aktiv hverdag der du som beboer selv bestemmer hva som er
viktig for deg.
Vi ønsker et aktivt hus, der et beboerstyre er med og utvikler felles aktiviteter, og
finner ut hva som skal til for å skape gode dager for deg som bor her.
Vi ønsker å skape et sosialt felleskap som har plass og rom for alle.

Et godt naboskap og nabolag
På Braarudtoppen og Åsentunet har vi til sammen 9 stuer! Disse stuene er felles for
alle beboerne. Vi har spisestue, TV-stue, bibliotek, trimrom, spillrom osv. Her kan du
også låne lokaler for å holde et selskap for deg og dine.
Vi har hyggelige hus- naboer som har vært å sett bygget, og de ønsker å
arrangere nabofester sammen med oss. F.eks St. Hans fest.
I hagen utenfor er det en lekeplass, som vi håper barn i din familie vil benytte,
og kanskje noen barn i nabolaget.
Uteområdet vårt er tilrettelagt for turer og felleskap, med mange gode sitteplasser,
fontene og «andedam». Vi håper å se deg, venner og familie, naboer og pasienter på
Braarudåsen som promenerer og nyter været og utsikten.
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Innflytting
Har du søkt og fått tildelt bolig, kan du flytte når du har skrevet kontrakt og betalt
depositum. Vil du se leiligheten på forhånd, tar du kontakt med oss for avtale
(kontaktinfo siste side). Hver leilighet har en liten bod, der ting kan plasseres (ca 3,5
kvm). Boden er enten i selve leiligheten, eller like utenfor. Du må selv organisere
flyttehjelp og adresseendring.
Adressen til din nye bolig:
Åsentunet,
Harald Pedersensgate 9A
Braarudtoppen
Harald Pedersensgate 9B

3182 Horten
3182 Horten

Nøkler og adgangsbrikke
På innflyttingsdagen eller i forkant, kan du hente nøkkelbrikker på vaktrommet i
3. etg på Braarudtoppen. Din nærmeste pårørende kan også få nøkkel om det er et
behov. Ønsker du flere nøkler utover de to, koster det kr 150,Porttelefon:
Når noen ringer på hos deg, kan du se dem på en liten skjerm inne i leiligheten din.
Du får bruksanvisning på porttelefonen når du flytter inn. De som kommer på besøk,
søker opp deg på fornavn.
Dør- og postkasseskilt:
Vi ordner med navn på ringeklokken din og på postkassen, i tillegg til navn på
leilighetsdør. Postkasseskilt koster kr 150,Parkering:
Du kan leie innendørs parkering for kr 860 pr mnd. Du vil få en port åpner. Ute vil det
etter hvert være 5 timer gratis parkering gjesteparkering både til Åsentunet og
Braarudtoppen. Skriv lapp i vinduet med dato og tidspunkt.
Stedfast bemanning og hjemmetjeneste:
Boligene har tilknyttet bemanning. For tiden er det 2 på dag og 1-2 på kveld.
Stedfast bemanning vil ha fokus på helse- og boveiledning som støtter deg i å
bevare og styrke de ressursene du har. Det skal legges til rette for å ivareta en
god fysisk og/eller psykisk helse, godt kosthold og økt sosial kontakt.
Har du hjemmetjeneste der du bor nå, vil du få tilsvarende tjenester i den nye
boligen. Det er sone syd som har hjemmetjeneste i disse boligene, så du vil bli
kjent med en ny tjenesteansvarlig og primærkontakt.
På natt vil hjemmetjenesten ha base i bygget. Behøver du tilsyn til faste tider, vil du
få det i henhold til vedtak.
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Trygghetsalarm:
Hvis du har trygghetsalarm følger denne deg til din nye bolig. Hjemmetjenesten
vil håndtere flyttingen av alarmen til din nye leilighet. Alarmen vil fungere som
tidligere, får du akutt behov for hjelp, trykker du på trygghetsalarmen som
vanlig.
Er du redd for å falle, vil vi snakke med deg om en fallsensor i din leilighet (se
mer om dette under velferdsteknologi).
MAT må vi ha - Frokost, lunsj, middag, kvelds, kos:
Om du ønsker - kan du spise alle måltider i spisestuen vår. Her serveres det måltider
til faste tider. Har du behov for oppfølging med hensyn til ernæring, vil full pensjon
koste kr 3 800,- per måned, og halvpensjon kr 1 900,- (justeres hvert år).
Alle leilighetene har eget kjøkken, så om du ønsker å spise i egen leilighet kan du
det.
Eller du kan velge; f.eks spise kveldsmat i leiligheten, frokost og lunsj i spisestuen 7
dager i uken og middag 4 dager i uken. Du bestemmer!

Behøver du hjelp til å handle kan vi hjelpe deg med det via internett. Etterhvert vil vi
arrangere butikkturer om det er behov for det, og kaféen vil også ha enkle
hverdagsvarer.
Rene klær og støvfritt:
I 2. - og 3. roms leiligheter er det vaskemaskinopplegg på badet. Du tar med egen
maskin og kobler til. På Braarudtoppen er det fellesvaskeri i hver etasje. Du skriver
opp ønsket vasketid, triller inn vasken din, har med eget favoritt vaskepulver, setter
på maskinen, benytter tørketrommel, eller har eget tørke stativ inne i leiligheten.
Til renhold av leilighet har du selv utstyr og vaskemidler. Kan du tørke støv, men
ikke vaske gulvene? Vi hjelper deg å søke praktisk bistand om du trenger hjelp til
noe av dette.
Besøkende:
Dette er ditt hjem. Du kan få besøk når du vil, så lenge det tas hensyn til dine
naboer. Beboere og ansatte skal i felleskap lage husregler.
Vi har et besøksrom i 5. etasje, med en god seng og eget bad. Her kan dine
besøkende leie seg inn for en natt eller to. Kontakt personalet så ser vi om det er
ledig.
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Det gode liv i hverdagen,
med meningsfulle
aktiviteter og interesser
Et godt liv for folk flest er å ha et trygt og selvstendig
liv. På Braarudtoppen og Åsentunet vil det bo ulike
mennesker, med ulik alder og hjelpebehov. Vi ønsker at du som beboer har en
meningsfylt og aktiv hverdag der du selv bestemmer hva er viktig for deg.
Beboermøte og styre:
Vi har et eget beboerråd. De tar opp ulike saker som gavner fellesskapet, som
f.eks å påvirke menyen, ønske nye beboere velkommen, samt å arrangere
huskonsert - med f.eks Paul McCartney. Rådet og ansatte møtes ved behov. 2
ganger i året har vi husmøte. Beboerne kan også benytte seg av rådet hvis de
har innspill til f.eks meny og aktiviteter.
Aktiviteter:
Ok - får vi Paul til å komme, må vi betale litt for det.
Vi tenker at utgifter til aktiviteter spleiser vi på. Om filmklubben kjøper inn godis
og drikke til et arrangement, betaler vi litt for det. F.eks en VIPPs konto, så det
blir enkelt å administrere kostnader mot inntekt.
Har du ikke VIPPs - hjelper vi deg med det.
TV og internett:
Det er TV signaler fra GET inkludert i leiepris, ca 30 kanaler. Her må du ha en TV
som understøtter GET boksen. Du får mer info når du flytter inn.
Internett er også inkludert. Du får passord utlevert når du får nøkler.
Frivillighet:
I august viste vi frem husene til de tidligere ansatte på Horten sykehus, og tolv
av de hadde lyst til å starte en venneforening. Venneforeningen har ulike
aktiviteter som dere (beboere, ansatte og venneforeningen) har lyst å ha hos
oss.
Røyking:
Det er røykfritt innendørs, også i leilighetene. Alle leiligheter har lett
tilgjengelig uteplass, hvor det vil være mulig å ta seg en røyk i nydelige
omgivelser.
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Velferdsteknologi
Velferdsteknologi kan medvirke til mange løsninger.
Her er en liten oversikt over ulike løsninger som kan bidra til en lettere hverdag
for deg og dine pårørende.

Omsorgsboligen har muligheter for å iverksette ulike velferdsteknologiske
løsninger som gir deg hverdagsmestring, trygghet og sikkerhet, og som øker
selvstendighet og livskvalitet. Her er noen eksempler:
Smarttelefon: Mobiltelefon som gir deg mulighet til å legge inn alarmer på
avtaler, slik at avtalene varsles for at du ikke skal glemme dem. På den måten vil du
få god oversikt over hva som skal skje når.
Medisineringshjelp: En pilledosett som deler ut og sier fra når det er på tide
å ta medisinen din.
Omgivelseskontroll: Dette er teknologi som benyttes til styring av f.eks lys,
persienner, dører, vinduer, brannalarm, kaffetraktervakt, digitalt natt tilsyn osv.
Komfyrvakt: Denne sørger for at komfyren blir slått av om man glemmer noe i
ovnen eller å skru av plater.
Trygghetsalarm: Denne øker tryggheten i eget hjem, og brukes til å varsle ulike
instanser dersom du trenger assistanse.
Fallalarm: En fallalarm vil utløses om du faller, og varsler noen som kan hjelpe
deg.
GPS: En GPS gir oversikt over hvor en person er til enhver tid. Med GPS kan man
enkelt finne en person som kan ha problemer med å finne veien hjem.
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Horten kommune
Mer informasjon om boligtildeling finner du på Horten kommunes nettsted.
Her finner du også retningslinjer for tildeling av kommunal utleiebolig,
søknadsskjema og informasjon om Husbankens bostøtteordning.

Kontakt vedørende å søke bolig:
Telefon Helse- og boligservice:

9755 0356

Åpningstid:

kl 9 - 14

Kontakt vedørende leiekontrakt:
Telefon Eiendomsforvalter:
Åpningstid:

954 51 588

kl 9 - 14

Kontakt vedørende drift og bemanning:
Telefon til Braarudtoppen/ Åsentunet
Avdelingsleder Guri Knudsrød
Enhetsleder Vibeke Kristiansen
Nettsted:

9077 8914 / 908 31 569
913 87 477
9516 8228
www.horten.kommune.no
Søk: Braarudtoppen

Frisør og fotpleier på Braarudåsen:
Frisør:
Fotpleier:

944 24 727
9963 2417
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