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KÆRE
Borger i Silkeborg Kommune
Du skal forblive mester i dit eget liv. Vi tror på værdien af
at kunne klare mest muligt i dagligdagen, da det giver dig
selvstændighed og selvbestemmelse.
Når behovet for støtte og hjælp opstår hos dig, vil vi gerne
sikre os, at du har viden om, hvilke tilbud og muligheder
Silkeborg Kommune har.
Mester i eget liv – Et fælles ansvar er et nyt og samlet katalog,
der beskriver Silkeborg Kommunes tilbud på sundheds- og omsorgsområdet. Med kataloget har vi forsøgt at samle de mest
relevante informationer, du og dine pårørende kan have brug
for, når der opstår et behov for støtte i hverdagen.
Du kan også læse mere om vores tilbud vedrørende forebyggende tilbud, træning og aktiviteter i hverdagen.
Vi håber, du vil få glæde af kataloget.
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Aktiviteter for ældre og førtidspensionister
Hvis du er over 60 år eller førtidspensionist og bosat i Silkeborg Kommune, kan du benytte dig af de
mange tilbud i kommunens fem aktivitetscentre.
Aktivitetscentrene danner rammen for, at borgere i Silkeborg Kommune kan give hinanden en indholdsrig
hverdag i en atmosfære af livsglæde og respekt.
Du kan involvere dig efter lyst og evne for på den måde at være med til at bidrage til positive oplevelser
mennesker imellem.
Det er aktivitetscentrenes mål at skabe et åbent og aktivt miljø baseret på dine egne ønsker og behov.
I aktivitetscentrene er der en bred vifte af aktiviteter indenfor læring, kultur, kunst, bevægelse
og hobbyaktiviteter. Har du lyst til at bruge eller engagere dig i nogle af centrenes aktiviteter, eller har
du en idé til en ny aktivitet, er du altid velkommen til at henvende dig på centrene eller til centrenes
brugerrådsformænd.
Der er knyttet brugerbetaling til aktiviteterne på aktivitetscentrene.
Læs nærmere på Silkeborg Kommunes hjemmeside: silkeborg.dk

Her kan du finde aktivitetscentrene i Silkeborg Kommune
Aktivitetscenter

Adresse

Rosengårdcentret

Tulipanvej 2, 8600 Silkeborg

Al-Huset

Skolegade 5, 8620 Kjellerup

Sorringhus

Kastanievej 1, 8641 Sorring

Grauballelund

Grønbækvej 6, Grauballe, 8600 Silkeborg

Fælleshuset i Voel

Haraldsvej 2, Voel, 8600 Silkeborg

Herudover findes der forskellige aktivitetstilbud på de enkelte plejecentre rettet mod plejecentrets
beboere og borgere i nærområdet.
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Forebyggelse og Sundhed
Sundhedscenter Silkeborg
I Sundhedscenter Silkeborg kan du benytte dig af mange tilbud. Alle tilbud er gratis og for borgere
i Silkeborg Kommune.
Hvis du har KOL, Type 2 diabetes, hjertelidelse eller kræft kan du benytte dig af vores 12 ugers træningsog undervisningstilbud. Til disse tilbud skal du have en henvisning fra egen læge eller fra hospitalet.
Der er også rygestopkurser, vejledning ved alkoholoverforbrug, motions- og kostvejledning og mulighed
for trivselssamtaler.
”Lær at tackle kroniske smerter” og ”Lær at tackle angst og depression” samt ”Lær at tackle hverdagen
som pårørende” er også kurser som afholdes i Sundhedshuset.
Find kontaktoplysninger og uddybende beskrivelser på Sundhedshusets hjemmeside:
sundhedshuset.silkeborg.dk

Forebyggende hjemmebesøg
Det forebyggende hjemmebesøg er en samtale med en forebyggende medarbejder. Samtalen handler
om det, der er vigtigt for dig i forhold til din livskvalitet og dit helbred. Du vil automatisk blive tilbudt et
forebyggende hjemmebesøg, men du er også altid velkommen til selv at henvende dig. Du er desuden
velkommen til at lade en pårørende eller andre deltage i samtalen.
Under det forebyggende hjemmebesøg kan der ikke bevilliges indsatser, men den forebyggende
medarbejder kan formidle en kontakt videre.
Hvornår tilbyder vi et forebyggende hjemmebesøg:
• Hvis du er fyldt 65 år, og du mister din ægtefælde, din ægtefælle flytter på plejehjem, eller 		
hvis du af anden årsag får brug for det.
• Når du fylder 75 år får du en indbydelse til et forebyggende hjemmebesøg eller til at deltage
i en temadag.
• Fra du er fyldt 80 år, tilbyder vi hjemmebesøg hvert år.

Idræt om Dagen er et motionstilbud,
der styrker sundhed og velvære.
Idræt om Dagen er for dig, der har
dagtimerne til rådighed. Du kan
læse nærmere om tilbuddet
på Silkeborg Kommunes
hjemmeside.
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mestring og træning

Genoptræning efter indlæggelse
Hvis du har været på hospitalet, og lægen vurderer, at du har behov for genoptræning, vil du få en
genoptræningsplan. Det kan fx være efter en hofte- eller knæoperation.
Genoptræningsplanen sendes til Silkeborg Kommune, der sender dig en besked om, hvor og hvordan
vi tilbyder dig genoptræning. Genoptræningen foregår i et samarbejde med en fysioterapeut
og/eller en ergoterapeut.
Genoptræningen foregår individuelt, sammen med andre eller som en kombination af begge dele. Forløbet
afsluttes, når de aftalte mål for genoptræningen er nået, eller når du selv kan klare den videre træning.

Genoptræning og vedligeholdende træning
Hvis du efter et sygdomsforløb eller fx et fald oplever, at der er daglige gøremål, som du ikke længere
selv kan klare, kan du søge om genoptræning.
Som udgangspunkt bevilliges du træning mellem 8-12 uger. Træningen afsluttes, når du har nået dine mål, eller
når du selv kan klare den videre træning. Forløbet afsluttes altid med afsæt i en terapeutfaglig vurdering.
Vedligeholdelsestræning kan hjælpe dig med at fastholde din evne til at fungere godt i hverdagen. Når
træningen afsluttes, vil terapeuten vejlede dig om, hvordan du selv kan fastholde din evne til at fungere
godt i hverdagen. Se mere på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Mestring – rehabiliteringsforløb
Oplever du, at du har svært ved at klare de daglige gøremål, kan du måske have gavn af et
rehabiliteringsforløb. Et forløb kan bestå af mange forskellige ting, men målet er altid at hjælpe dig til
at genvinde eller styrke dine færdigheder, så du kan leve et frit, selvstændigt og aktivt liv så længe som
muligt. Udgangspunktet er din situation, dine behov og dine ønsker.
Sammen planlægger vi dit forløb, så du igen kan klare mest muligt i din hverdag. Et forløb kan som
udgangspunkt vare op til 8 uger. Vi stiller i træningsperioden træningsunderstøttende hjælpemidler til
din rådighed.
8

hvor kan jeg søge om tilbuddet?
For at søge skal du henvende dig til Myndighedssektionen
på tlf.: 89 70 18 76: Mandag til torsdag kl. 8.00-10.00 og 12.00-15.00 samt fredag kl. 8.00-13.30
Sagsbehandlingsfristen for behandling af ansøgninger er 1 uge.
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Hjælpemidler
Silkeborg Kommune kan tilbyde dig hjælpemidler og hjælp til boligindretning mv, hvis du har en varig
fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, og hvis hjælpemidler i væsentlig grad kan lette din hverdag.
Der findes i dag mange hjælpemidler og andre produkter, der kan hjælpe dig i hverdagen, som du
selv kan købe. Det kan fx være skridsikre bademåtter, gigtvenligt køkkenudstyr, læselupper til lettere
forstørrelser, gribetænger, elevationssenge og hvilestole.

Du kan som udgangspunkt søge kommunen om:

Hjælpemiddel
HUSET
I HjælpemiddelHUSET kan du:
Ved personligt fremmøde ansøge og få behandlet
ansøgninger om hjælpemidler
• hvis du er berettiget, og hvis hjælpemidlet er på lager, kan du få det med
hjem med det samme - fx rollator, toiletforhøjer og albuestokke
• få udført mindre reparationer og justeringer af dine hjælpemidler
• aflevere hjælpemidler, som du ikke længere bruger
• afhente hjælpemidler, der er bevilliget
• få råd og vejledning om hjælpemidler
• få instruktion i at bruge dit hjælpemiddel

• Personlige hjælpemidler (proteser, parykker, kompressionsstrømper, ortopædisk fodtøj og 			
hjælpemidler til brug ved diabetes, inkontinens og stomi)
• Hjælpemidler til personlig pleje (toiletforhøjer, badebænk mv.)
• Hjælpemidler til mobilitet (stok, rollator, kørestol mv.)
• Hjælpemidler til husholdningen (speciel arbejdsstol, særligt bestik mv.)
• Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen (støttegreb, løse ramper mv.)
• Vejledning og hjælp til boligindretning, hvis du har svært ved at få dagligdagen til at fungere i din 		
nuværende bolig
• Støtte til handicapbil
• Hjælpemidler til kommunikation
Hjælpemiddel eller forbrugsgode? Et forbrugsgode er en vare, som bruges af befolkningen som helhed.
Hvis et hjælpemiddel er et forbrugsgode, kan der komme en egenbetaling på 50 procent. Et eksempel på
et forbrugsgode er et elkøretøj. Du kan ikke få hjælp til et forbrugsgode, som indgår i sædvanligt indbo
som f.eks. kontorstole, almindelig hvilestol, alm. madrasser mv.

Du finder HjælpemiddelHUSET på Mads Clausensvej 11
torsdage mellem kl. 13.30 - 16.30 hvor du bliver
du mødt af en terapeut.

hvor kan jeg søge om tilbuddet?
For at søge om hjælpemidler mv. skal du henvende dig til Myndighedssektionen
på tlf.: 89 70 18 76: Mandag til torsdag kl. 8.00-10.00 og 12.00-15.00 samt fredag kl. 8.00-13.30
Sagsbehandlingstiden varierer afhængigt af typen af hjælpemiddel.
Se mere på Silkeborg Kommunes hjemmeside.
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Hjælpemidler til syn eller hørelse:
Hvis du har brug for rådgivning om hjælpemidler i forhold til at være syns- eller
hørehæmmet, kan du henvende dig telefonisk til synskonsulenterne 89 70 50 74 eller
89 70 50 78 eller hørekonsulenterne på 89 70 18 89 mandag, onsdag og fredag kl. 8.00-9.00
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Rengøring, indkøb og tøjvask
Hvis du oplever, at de praktiske opgaver i hverdagen er blevet svære at klare selv, kan vi tilbyde dig støtte
og hjælp til fx rengøring, tøjvask og indkøb. Du får støtte på baggrund af, hvad du selv kan klare, og hvad
du har behov for, at andre hjælper dig med.
Silkeborg Kommune vil gerne støtte dig i at kunne klare mest muligt selv i din hverdag. Derfor vurderer vi
i første omgang, om du via en målrettet indsats kan blive i stand til at mestre opgaverne selv. Hvis du kan
det, tilbyder vi dig et rehabiliteringsforløb. (Se side 8)

Rengøring og tøjvask
Du kan få støtte til rengøring af dine daglige opholdsrum, svarende til en bolig med opholdsstue,
soveværelse, køkken, bad og entré (ca. 65 m2). Du aftaler tidspunktet for rengøringen med den
leverandør, du har valgt. Du kan som udgangspunkt få hjælp til rengøring hver anden uge.
Rengøring kan omfatte støtte og hjælp til at:
•
•
•
•
•

Skifte sengetøj
Tørre støv af på flader i nå-højde, fx reoler, vindueskarme og lignende
Vaske gulv i stue, entré, soveværelse og køkken
Gøre rent i køkken og på badeværelse
Støvsuge tæpper, gulve og møbler, du bruger ofte

Tøjvask
Du kan som udgangspunkt få hjælp til tøjvask hver
anden uge. Tøjvask kan omfatte at sortere, vaske
og tørre tøj samt lægge det på plads. Du vil blive
inddraget i opgaven i videst muligt omfang.

Indkøb
Kan du selv ringe og bestille varer eller bestille
via nettet, kan du som udgangspunkt ikke få
hjælp til indkøb. Du kan få hjælp til at skrive indkøbsliste, til at
bestille varer og få varerne bragt ud. Du kan som udgangspunkt få hjælp til indkøb én gang
om ugen. Indkøbet kan leveres af en række lokale dagligvarebutikker, der er godkendt af kommunen.

FOR AT SØGE OM PRAKTISK HJÆLP
OG STØTTE...
skal du henvende dig til Myndighedssektionen på tlf.:89 70 18 76:
Mandag til torsdag kl. 8.00-10.00 og 12.00-15.00 samt fredag kl. 8.00-13.30
Sagsbehandlingsfristen for behandling af ansøgninger er 2 uger.
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Hjælp og støtte i hverdagen (personlig pleje)
Hvis du oplever udfordringer med at opretholde din personlige pleje, kan du søge om hjælp og støtte til
det. Hjælpen afhænger af, hvad du selv kan. Det kan også være, at du med fordel kan have gavn af diverse
hjælpemidler i stedet. Formålet med hjælpen er, at du kan komme til at klare dig selv mest muligt.
Du kan fx få støtte til at vaske dig eller komme i bad, tage tøj af og på, børste tænder og komme på
toilettet. Du kan modtage personlig pleje hele døgnet afhængigt af dine behov, dagligt eller nogle
gange om ugen.

Klippekort til borgere i eget hjem
Hvis du i forvejen modtager omfattende hjælp, eller hvis du har et meget begrænset netværk, kan
Silkeborg Kommune tilbyde dig et klippekort. Klippekortet giver dig mulighed for at få ekstra hjælp udover
den hjælp, du i forvejen modtager. Du kan bruge klippekortet til at komme ud af huset med din hjælper.
Så kan I sammen handle ind, gå på biblioteket, tage til frisøren, besøge kirkegården eller hvad, du ønsker.

Afløsning og aflastning til pårørende i hjemmet
Hvis din samlever eller ægtefælle ikke er i stand til at være alene i eget hjem, har du mulighed for at
søge afløsning eller aflastning i op til 3 timer pr. uge. Så får du mulighed for at komme hjemmefra til fx
tandlæge, frisør osv.

Daghjem
Du har mulighed for at komme på daghjem på Marienlund, hvis du har brug for at komme lidt væk eller
din samlever/ægtefælle har behov for at blive aflastet.

PASNINGS- OG PLEJEORLOV
Du kan få bevilliget pasningsorlov til at passe nærtstående med alvorligt handicap eller sygdom.
Du kan få bevilliget plejeorlov til at passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.

FOR AT SØGE OM HJÆLP OG STØTTE TIL
PERSONLIG PLEJE...
skal du henvende dig til Myndighedssektionen på tlf.: 89 70 18 76:
Mandag til torsdag kl. 8.00-10.00 og 12.00-15.00 samt fredag kl. 8.00-13.30
Sagsbehandlingsfristen for behandling af ansøgninger er 1 uge.
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FOR AT SØGE OM AFLØSNING, AFlastning,
PASNING- OG PLEJEORLOV
skal du henvende dig til Myndighedssektionen på tlf.: 89 70 18 76:
Mandag til torsdag kl. 8.00-10.00 og 12.00-15.00 samt fredag kl. 8.00-13.30.
Sagsbehandlingsfristen for behandling af ansøgninger er 1 uge.
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På Rosengårdscentret, på
Toftevang, på Virklund Plejecenter,
på Søvangen og på Marienlund er du
velkommen til at spise i caféen, hvor du
kan nyde maden sammen med andre.
Du vil ofte blive betjent af frivillige
i cafeerne.

Sygepleje

Mad og måltider

Hvis du har behov for pleje og behandling ved akut eller kronisk sygdom, eller hvis du har et vanskeligt
sygdomsforløb kan Silkeborg Kommune tilbyde dig sygepleje. Hvis du er visiteret til kommunal sygepleje, vil
kommunens sygeplejersker i dialog med dig se på, hvordan du kan modtage sygeplejen. Det kan foregå på en
sygeplejeklinik eller i dit eget hjem.

Hvis du har brug for hjælp og støtte til mad og måltider, har Silkeborg Kommune forskellige tilbud, som
du kan benytte dig af. Silkeborg Kommune har kostfagligt personale i produktionskøkkener, cafeer og på
daghjem, så du altid får den rette kost, og dermed det bedste udgangspunkt for at klare dig selv og få
større livskvalitet.

Du kan blive henvist til den kommunale sygepleje af din praktiserende læge, speciallæge eller en hospitalslæge,
når du fx bliver udskrevet fra indlæggelse på hospitalet eller har modtaget ambulant behandling. Du kan også
kontakte hjemmesygeplejen direkte, og så afdækker vi i fællesskab dine behov. Du skal selv sørge for transport
til og fra klinikken, og der ydes ikke økonomisk tilskud til transport.

Har du svært ved at blive ved med at klare madlavningen, kan du sammen med en visitator se på, hvilke
muligheder der er. Det kan fx være at få din middagsmad leveret i dit hjem og få hjælp til at smøre,
anrette og servere dagens øvrige måltider. Du kan vælge mellem forskellige menuer, alt efter dine ønsker
og hvad du har behov for, f.eks. forskellige diæter. Det er også muligt at bestille til gæster. Får du leveret
kold mad, forventer vi, at du har en micro-ovn til opvarmning af maden.

adresse og kontaktoplysninger på sygeplejeklinikkerne
Sundhedscenter Silkeborg

Toldbodgade 29, 8600 Silkeborg
tlf: 61 16 21 19 mellem kl. 7.30 og 8.00

Sundhedscenter Kjellerup

Vestergade 23A, 8620 Kjellerup
tlf: 61 16 86 96 mellem kl. 7.30 og 8.00

Sygeplejeklinikken på Toftevang Plejecenter

Silkeborgvej 31, 8653 Them
tlf.: 61 16 23 80 mellem kl. 7.30 og 8.00

Sygeplejeklinikkerne har åbent mellem kl. 8.00-15.00.
Åbning uden for dette tidspunkt aftales nærmere.

Støtte og tilbud til pårørende
Silkeborg Kommune har fokus på, at du som pårørende selv kan have brug for aflastning og afløsning samt brug
for rådgivning, eksempelvis i forhold til demens. I Sundhedshuset har Silkeborg Kommune et kursus
16 ”Lær at tackle hverdagen som pårørende”.

Der er en egenbetaling, der reguleres årligt.
Bor du på et plejecenter, får du tilbud om alle dagens måltider.
Vi vurderer ved indflytning og løbende din ernæringstilstand.

For at søge om hjælp til mad...
skal du henvende dig til Myndighedssektionen på tlf.: 89 70 18 76:
Mandag til torsdag kl. 8.00-10.00 og 12.00-15.00 samt fredag kl. 8.00-13.30
Sagsbehandlingsfristen for behandling af ansøgninger er 1 uge.
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Kørselstilbud

Omsorgstandpleje

Er du ude af stand til at transportere dig selv eller benytte dig af kollektiv trafik, kan du søge om at komme med
i en af kommunens kørselsordninger.

Du kan få tilbudt omsorgstandpleje, hvis du bor på plejecenter, er på daghjem eller bor i eget hjem
eller bofællesskab og har behov for hjælp til personlig pleje, og du ikke er i stand til at benytte
almindelige tandplejetilbud.

Silkeborg Kommune vil gerne støtte dig, så du igen selv kan klare din transport. Det betyder, at vi sammen med
dig undersøger, om du ved at få træning kan blive i stand til at komme omkring.
Hvis du fortsat har behov for hjælp, tilbyder Silkeborg Kommune forskellige kørselsordninger:

Individuel Handicapkørsel:
For at få bevilliget handicapkørsel skal du være svært bevægelseshæmmet og afhængig af kørestol eller
ganghjælpemidler. Handicapkørsel bevilliges også til blinde og stærkt svagsynede. Handicapkørsel kan fx
bruges til fritidsformål, fysioterapi, tandlæge mv. Du kan køre 104 enkeltture om året. Ordningen fungerer fra
gadedør til gadedør.

Du får omsorgstandpleje, der hvor du bor eller på en tandklinik.
Omsorgstandplejen kan tilbyde både forebyggelse og behandling. Behandling vil primært være af
smertelindrende karakter, så dit tandsæt kan fungere.
Der er en brugerbetaling, som opkræves månedlig. Du kan søge om personligt tillæg til at
dække udgiften.
I de tilfælde, hvor behandling kun kan foregå på en tandklinik, kan du søge om kørselstilskud som
personligt tillæg efter gældende regler.

Transport til genoptræning efter hospitalsindlæggelse:
Hvis du har været indlagt på sygehus og har fået en genoptræningsplan, kan du få transporten eller få
udgifterne til transport til genoptræning betalt, hvis:
• du ikke er i stand til at køre selv eller tage med offentlige transportmidler, eller
• du bor mere end 50 km. fra genoptræningsstedet, eller
• du er pensionist

Transport til genoptræning uden hospitalsindlæggelse:
Du kan få kørsel, hvis du har en midlertidig eller varig nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne, og du
ikke kan transportere dig selv eller benytte offentlige transportmidler, hvis du er visiteret til:
• holdtræning fortrinsvis for borgere med kroniske sygdomme eller
• vedligeholdende træning i forlængelse af et genoptræningsforløb.
Transport til genoptræning aftales med den trænende terapeut.
Der er en egenbetaling på 15 kr. pr. tur.
For yderligere information om kørsel se kommunens hjemmeside.
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For at søge om HANDICAPKØRSEL...

For at søge om omsorgstandpleje...

skal du henvende dig til administrationen i Sundhed og Omsorg på tlf.: 89 70 18 53

skal du henvende dig til Myndighedssektionen på tlf.: 89 70 18 76:
Mandag til torsdag kl. 8.00-10.00 og 12.00-15.00 samt fredag kl. 8.00-13.30
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Tilbud til borgere med demens
Har du demens, tilbyder demenskonsulenterne støtte, rådgivning og undervisning gennem forløbet,
samtidig med at de hjælper dig i samarbejde med egen læge og hjemmepleje omkring udredning,
behandling og øvrige tiltag. Der er altid mulighed for en uforpligtende snak med en demenskonsulent.
Du har også mulighed for at deltage i forskellige netværksgrupper.
I forbindelse med demenslidelse kan der opstå problemer med at orientere sig. Har du demens og bor i
eget hjem, kan du låne en GPS gennem demenskonsulenterne. En GPS kan øge trygheden for dig og din
familie og kan hjælpe dig med at finde hjem, hvis du har mistet orienteringen, eller hjælpe din familie
med at finde frem til dig.
Har du demens har du også mulighed for at komme på daghjem, hvis du har brug for at komme lidt væk,
eller din samlever/ægtefælle har behov for at blive aflastet.
I den sidste fase af sygdommen kan der blive tale om at flytte i plejebolig. Her kan demenskonsulenterne
vejlede om, hvilke plejecentre, der har særligt fokus på demens. Rødegaard, Sandgårdsparken, Skovly,
Fuglemosen, Karolinelundscentret, Lysbro plejecenter og Funder plejecenter har et særligt fokus på demens.
Er du pårørende til en person med demens, kan du deltage i en pårørendegruppe, hvor du kan mødes og
snakke med andre i samme situation som dig. Læs mere på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Demenskonsulenterne
holder åben rådgivning...
i Rosengårdscentret og Marienlund plejecenter i Silkeborg, på Alhuset i Kjellerup, og i
medborgerhus/biblioteket i Them den sidste tirsdag i hver måned kl. 10.00-12.00.
20
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Midlertidigt ophold
Hvis du i en kortere periode har brug for ekstra pleje, rehabilitering eller behandling kan Silkeborg
Kommune tilbyde dig et midlertidigt døgnophold. Et midlertidigt døgnophold er for dig, der bor i egen
bolig. På et midlertidigt døgnophold får du dit eget værelse, som er møbleret. Du har adgang til eget
toilet og bad på dit værelse.
Opholdets varighed afhænger af din aktuelle situation.
Betaling: Der er en egenbetaling på et midlertidigt ophold. Egenbetalingen dækker mad og vask af
linned samt rengøring.
Silkeborg Kommune har to akutpladser. Akutpladsen er for borgere, der akut har behov for høj kvalificeret
pleje/observation og kompetent iværksættelse af lægeordineret behandling, men hvor specialiseret
indsats i hospitalsregi ikke er nødvendig.
Betaling: Der er ikke egenbetaling på akutpladser

Ældreboliger
Hvis det ikke er muligt at indrette din nuværende bolig hensigtsmæssig, så du kan klare dig selv, kan
du søge om en ældrebolig, der er særligt indrettet til ældre og handicappede. I en ældrebolig har du
mulighed for at få samme hjælp, som hvis du boede i en almindelig bolig.
Får du tilbudt en bolig, har du kort betænkningstid. Siger du ja, skal du overtage boligen hurtigst muligt.
Hvis du afviser et boligtilbud, har det i første omgang ikke konsekvenser for din mulighed for at få tilbudt
en anden bolig. Afviser du flere gange en tilbudt bolig, vil din ansøgning blive sat i bero. Hvis du har børn
eller en partner, kan de også flytte med i ældreboligen.
Betaling: Du skal betale indskud, husleje, vand, varme og el i ældreboliger. Du kan søge om boligindskudslån ved henvendelse til Borgerservice, Silkeborg Kommune og boligydelse til huslejen ved
henvendelse til Udbetaling Danmark.

For at søge om midlertidig plads
eller ældrebolig...
skal du henvende dig til Myndighedssektionen på tlf.: 89 70 18 76:
Mandag til torsdag kl. 8.00-10.00 og 12.00-15.00 samt fredag kl. 8.00-13.30
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Plejeboliger
Hvis du har svært ved at overkomme hverdagens opgaver og har brug for omfattende hjælp og pleje, eller
hvis du føler dig utryg eller ensom i en grad, der begrænser dig i hverdagen, kan du søge om plejebolig. I
en plejebolig er der personale døgnet rundt, som kan støtte dig. Desuden har du mulighed for at være en
del af et fællesskab og deltage i daglige aktiviteter.
Du kan kontakte Myndighedssektionen for at få råd og vejledning i forhold til dine behov. På Silkeborg
Kommunes hjemmeside kan du se en nærmere beskrivelse af de enkelte plejecentre.

Dit hjem
Når du bor i plejebolig, er det din bolig, og du flytter ind med dine egne møbler. Det giver hjemlighed.
Nogle plejecentre har ægteparboliger, hvor din ægtefælle eller samlever kan flytte med.

Silkeborg Kommune kan med et klippekort tilbyde dig mere tid til, sammen med en medarbejder fra
Silkeborg Kommune, at udføre eller deltage i endnu flere aktiviteter, som er meningsfulde for dig.
Du får mulighed for at anvende et klip om ugen oven i den hjælp, du allerede får. Den ekstra tid kan du
bruge til mange forskellige ting: en hyggesnak med medarbejderen, oprydning, højtlæsning, en gåtur, en
indkøbstur, hjælp til at arrangere besøg hos dig, en aktivitet på centeret eller noget helt andet.
Klippekortet er fleksibelt. Det betyder, at du kan bruge ét klip hver uge eller samle op til 5 klip, hvis du
gerne vil noget, der tager længere tid. Du kan også lægge dine klip sammen med en eller flere af de
andre beboere, så I fx kan tage på tur sammen og få hjælpere med. Klippene kan som udgangspunkt
anvendes til aktiviteter på hverdage i tidsrummet kl. 10-17.
Du aftaler den ekstra tid med en af dine faste hjælpere og eventuelt din familie.

Valg af plejebolig og plejeboliggaranti

Frivillighed og nærmiljø

Silkeborg Kommune har et varieret udbud af plejeboliger. Du kan vælge at søge en specifik plejebolig,
eller du kan søge alle kommunens plejeboliger. Søger du alle kommunens plejeboliger, er du omfattet af
plejeboliggarantien, der i Silkeborg Kommune fastsætter, at du skal have tilbud om en plejebolig inden
for maksimalt 2 måneder.

På plejecenteret samarbejder vi med frivillige, venneforeninger samt forskellige lokale institutioner fx
skole, børnehaver, idrætsforeninger i nærområdet. Det gør vi for at kunne tilbyde vores borgere de bedste
muligheder for aktiviteter og socialt samvær i hverdagen.

Når kommunen har en ledig plejebolig, vurderer kommunen, hvem der har størst behov for den ledige
bolig på det aktuelle tidspunkt. Det betyder, at vi tildeler plejeboligerne efter behov - og ikke efter, hvor
længe du har stået på ventelisten.

Fast læge
Som borger kan du vælge den fast tilknyttede læge på plejecentret som egen læge. Den faste læge vil
ofte være på plejecentret og yder også rådgivning til personalet.
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Klippekort på plejecentre

For at søge om plejebolig...
skal du henvende dig til Myndighedssektionen på tlf.: 89 70 18 76:
Mandag til torsdag kl. 8.00-10.00 og 12.00-15.00 samt fredag kl. 8.00-13.30
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Kvalitetsmål
Silkeborg Kommune har som kvalitetsmål, at du skal opleve, at:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du modtager den tildelte hjælp og støtte
Hjælpen ydes med omsorg, nærvær og respekt
Hjælpen udføres i et samarbejde med dig
Du støttes i at deltage aktivt
Hjælpen tilpasses, når dine behov ændres
Det tilstræbes, at hjælpen og støtten leveres af de samme hjælpere/medarbejdere
Hjælpen og støtten leveres i overensstemmelse med kvalitetsstandarderne
Det tilstræbes, at den personlige pleje leveres af de samme hjælpere,
Hjælpen leveres til tiden +/- ½ time
Morgenpleje foregår inden kl. 11.00, dog kan bad ligge i hele dagvagten
Genoptræning skal kunne igangsættes senest syv dage efter afgørelsen.

SAGSBEHANDLINGSTIDER HJÆLPEMIDLER
Sagsbehandlingstiderne for hjælpemidler er for Lov om Social Service:
• § 112 Hjælpemidler – udlån 4 måneder
• § 113 Forbrugsgoder - 4 måneder
• § 114 Biler - 6 måneder
• § 116 Boligændringer – mindre - 4 måneder
• § 116 Boligændringer – større - 10 måneder

Du er velkommen til at invitere en bisidder med til samtalen med visitatoren. Bisidderen kan være en
pårørende eller en anden person, som kender dig godt. En bisidder er et ekstra sæt øjne og ører, som kan
hjælpe dig med at huske, hvad der blev sagt, eller huske hvad det var, du selv ville sige eller spørge om. Da
du har selvbestemmelsesret, afgør du selv, om dine pårørende skal involveres i og informeres om den hjælp,
du modtager.
Afgørelse om hjælp:
Bevilling af støtte og hjælp tager altid afsæt i en konkret og individuel vurdering af dine behov. På
basis af visitators vurdering vil du modtage en afgørelse, der fortæller, hvilke tilbud du har fået tildelt,
eller om din ansøgning er blevet afslået. Det er lovgivningen og kommunens serviceniveau, der danner
rammen for den støtte og hjælp, du kan få bevilliget. Hvis du får afslag på tilbud, du har søgt om, vejleder
Myndighedssektionen dig om andre muligheder.
Hvis du har fået tilbudt hjælp og støtte, vil kommunen løbende vurdere, om du fortsat har behov for
tilbuddet, og om det er det rigtige tilbud, du får.

Frit valg
Når du modtager hjælp og støtte, har du frit valg blandt de leverandører, som kommunen har godkendt til
at levere indsatsen. Du kan få vejledning af Myndighedssektionen om valg af leverandør.
Du kan også selv vælge en hjælper, der skal godkendes af kommunen. Det kan fx være en pårørende.
Endelig kan du i visse tilfælde få udbetalt et kontant tilskud til at købe hjælpen. Det kræver dog, at du
modtager hjælp og støtte i mere end 20 timer om ugen.
Nedenfor er en oversigt over områder med frit valg af leverandør

Sådan søger du

Oversigt over det frie valg

Ønsker du at søge om hjælp eller støtte, skal du ringe til Myndighedssektionen og aftale et møde med en
visitator. Pårørende, praktiserende læge og hospitalet kan også kontakte Myndighedssektionen på dine vegne.
I Myndighedssektionen hjælper vi dig med rådgivning, vejledning om kommunens tilbud og muligheder.

Personlig pleje og praktisk hjælp

Vurdering fra visitator: Når du henvender dig til Myndighedssektionen, vil en visitator vejlede dig om dine
muligheder og eventuelt aftale et besøg i dit hjem. Typisk vil visitator umiddelbart kunne vurdere dine behov og
iværksætte hjælpen. En afgørelse skal ligge inden for kommunens frister for sagsbehandlingstider. En visitator
er en medarbejder fra kommunen, der er uddannet til, sammen med dig, at vurdere dine ressourcer og behov.

Indkøb
Madservice
Boligindretning og hjælpemidler

Visitator vil vurdere:
• Hvad du kan klare selv – og hvad vi kan hjælpe dig til at kunne klare selv
• Om du har en ægtefælle eller andre pårørende, der kan hjælpe dig
• Om du er i målgruppen for et genoptræningsforløb eller kunne have gavn af et hjælpemiddel
• I hvilket omfang du har behov for hjemmepleje
Derefter vil visitator ud fra en helhedsbetragtning danne sig et billede af dine behov.
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Fleksibel hjemmehjælp

Sådan klager du

Får du personlig og praktisk hjælp, har du mulighed for at bytte den visiterede hjælp med anden hjælp.
Medarbejderen hos leverandøren vurderer i hvert enkelt tilfælde, om det er forsvarligt at tilsidesætte
den visiterede hjælp til fordel for dine ønsker. Den hjælp, du vælger, må ikke være i strid med
arbejdsmiljølovgivningens rammer.

Hvis du ønsker at klage, skal du i første omgang henvende dig dér, hvor din sag behandles, eller hvor
opgaven normalt udføres.

Er du visiteret både til personlig og praktisk hjælp, kan du veksle mellem personlig og praktisk hjælp.
Er du kun visiteret til praktisk hjælp, kan der ikke byttes til personlig hjælp. Den hjælp, du modtager, skal
tidsmæssigt svare til den hjælp, der er visiteret og kunne varetages af den udførende medarbejder.

Hjemmet som arbejdsplads
For at du kan modtage hjælp, er det nødvendigt, at dit hjem kan fungere som en arbejdsplads for
medarbejderne. Når hjælpen starter, gennemgår leverandøren dit hjem i forhold til retningslinjerne for et godt
arbejdsmiljø. Er der problemer omkring arbejdsmiljøet, vil du blive inddraget i løsningen.
Det kan blive nødvendigt at flytte rundt på møblerne, fjerne løse gulvtæpper eller installere hjælpemidler
i dit hjem, for at du kan få hjælp. Du skal som udgangspunkt selv betale for miljøvenlige rengøringsmidler,
støvsuger, koste, spande mv.

Rygning

Hvem kan klage? Alle kan kontakte kommunen, hvis der er forhold, man oplever som utilfredsstillende.
I nogle tilfælde sætter lovgivningen rammer for, hvem der er berettiget til at klage og få en klage
behandlet i Ankestyrelsen. Der kan derfor være situationer, hvor kommunen vil bede om en fuldmagt fra
dig, hvis fx en pårørende klager på dine vegne.
Klage over afgørelsen eller sagsbehandlingen: Er du ikke enig i den afgørelse, kommunen har
truffet, skal du følge den klagevejledning, der fremgår af afgørelsen. Typisk skal du sende klagen til
Myndighedssektionen, der har truffet afgørelsen. Kommunen vil på baggrund af din klage foretage
en ny vurdering. Hvis kommunen herefter fastholder afgørelsen, vil kommunen sende klagen videre til
Ankestyrelsen. Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, skal det ske senest fire uger efter, at du har
modtaget afgørelsen.
Klage over sagsbehandlingstiden og sagsbehandleren: Er du utilfreds med sagsbehandlingen eller
sagsbehandlingstiden, kan du klage til Myndighedssektionen.
Klage over din hjælp? Er du utilfreds med måden, hjælpen udføres på, med personalets optræden,
eller får du ikke den hjælp, du er blevet tildelt, kan du klage til kommunen. Du kan klage til den enhed,
der leverer hjælpen fx plejecentret, hjemmeplejen eller Myndighedssektionen.

Silkeborg Kommune beder dig tage hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø. Det kan du gøre ved at lufte ud
inden medarbejderen kommer i hjemmet, og at der ikke ryges, mens medarbejderne er i hjemmet.
Medarbejderne må ikke ryge i dit hjem.

Klage over sygepleje, tandpleje eller genoptræning: Er du utilfreds med den sygeplejebehandling,
du modtager fra kommunen, Omsorgstandplejen eller den genoptræning du får, kan du klage til Styrelsen
for Patientsikkerhed. Du kan læse mere på www.stps.dk.

Afbud og aflysninger

Silkeborg Kommunes Seniorråd

Kommunen må ikke aflyse hjemmebesøg, men det kan i sjældne tilfælde være nødvendigt at rykke en aftale.

Seniorrådet rådgiver byrådet i ældrepolitiske forhold og fungerer som kontaktled mellem borgere og
byråd i alle spørgsmål, der vedrører ældre.

Du skal huske at melde afbud, hvis du ikke er hjemme til din aftale med hjemmeplejen, hjemmesygeplejen eller
træningscentret mv.
Vær opmærksom på, at kommunens medarbejdere ikke må gå ind i dit hjem og kontrollere, om du er i nød,
medmindre der er tale om en åbenlys nødsituation. Du kan dog aftale med kommunen, at de kan benytte en
låsesmed og få adgang til din bolig, hvis medarbejderne vurderer, at det er nødvendigt. Hvis det viser sig, at du
har glemt at aflyse besøget, skal du selv betale for låsesmeden.

Som borger kan du kontakte Seniorrådet, hvis du har en sag af principiel karakter, der vedrører byens
ældre, eller hvis du ønsker at give din holdning til kende i en konkret høringssag.
Du kan finde kontaktoplysninger på Seniorrådets medlemmer på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Silkeborg Kommunes Borgerservice
Selvbetjening på www.silkeborgkommune.dk

Myndighedssektionen har åbent for telefoniske
henvendelser på tlf.: 89 70 18 76:
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•

Mandag til torsdag kl. 8.00-10.00 og 12.00-15.00

•

Fredag kl. 8.00-13.30

Ring til Borgerservice
Hvis du har brug for hjælp, fordi du er i tvivl om, hvor du skal henvende dig, og hvem du skal tale med, eller
du har brug for hjælp til at finde information på www.silkeborgkommune.dk eller til selvbetjeningsløsninger,
så kan du ringe til os på tlf.: 8970 1000. Borgerservice har åbent for telefoniske henvendelser:
Mandag-onsdag: kl. 8.00-15.00
Torsdag: kl. 8.00-17.00
Fredag: kl. 8.00-14.00
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Ved Bakkegården
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Ved Ballelund
H.C. Branners Vej
8600 Silkeborg
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8653

61
55

Birkelyvej
Bomholts
Plads
8654
Bryrup
8600 Silkeborg
Egelyvej
Færgevej
8654
Bryrup
8600 Silkeborg
Østervang
Haraldsvej
8654
Bryrup
8600 Silkeborg
Lærkevej
Borgergade
8882
Fårvang
8600 Silkeborg
Skovvejen
Gartnervænget
8883
Gjern
8653 Them
Fredensgade
Præstemarken
8620
Kjellerup
8653 Them

Midlertidig plads:
Plejecenter:
Kjellerup
Midlertidige
Vestergade pladser
23A
Karolinelundscenteret
Gødvad
8620 Kjellerup
Karolinelundsvej
Kongsbergvej
1 15-17
8883
Gjern
8600
ThemSilkeborg
(Toftevang)
Silkeborgvej 31C
Midlertidige
pladser
Virklund
Plejecenter
8653 Them
Fuglemosen
Virklundvej 17C, Virklund
Fuglemosevej
5
8600 Silkeborg
8620
Kjellerup
Hjælpemiddelcenter:
RødegårdKommunes
Silkeborg
Skærbækvej 13
Hjælpemiddelhuset
Genoptræningscenter
8600 Silkeborg
Mads
Clausens
Gudenåvej
1A Vej 11
8600 Silkeborg
Silkeborg
8600
Sejs Plejecenter
Lyngvej 2, Sejs
8600 Silkeborg
plads:
Midlertidig
Plejecenter:
Midlertidige
pladser
Toftevang
Plejecenter
Karolinelundscenteret
Gødvad
Silkeborgvej
31A 15-17
Karolinelundsvej
Kongsbergvej
1
8653
Them
8883
Gjern
8600 Silkeborg
Skovly Plejecenter
Virklund
Plejecenter
Midlertidige
pladser
Egelyvej 14A
Virklundvej
17C, Virklund
Fuglemosen
8654 Silkeborg
Bryrup
8600
Fuglemosevej 5
8620 Kjellerup
Gødvad
Plejecenter
Rødegård
Kongsbergvej
Skærbækvej
131-7
Silkeborg Kommunes
8600
Silkeborg
Genoptræningscenter
Gudenåvej 1A
Sejs
8600Plejecenter
Silkeborg
Lyngvej 2, Sejs
8600 Silkeborg
Plejecenter:
Toftevang Plejecenter
Karolinelundscenteret
Silkeborgvej
31A
Karolinelundsvej
15-17
8653
Them
8883 Gjern
Skovly Plejecenter
Virklund 14A
Plejecenter
Egelyvej
Virklundvej
8654
Bryrup17C, Virklund
8600 Silkeborg
Gødvad Plejecenter
Rødegård
Kongsbergvej
1-7
Skærbækvej
13
8600
Silkeborg
8600 Silkeborg

Toftevang Plejecenter
Bakkegården
Silkeborgvej22,
31A
Blichersvej
Thorning
8653 Them
8620
Kjellerup

22
26

Kjellerup
Midlertidige
pladser
Vestergade 23A
Gødvad
8620 Kjellerup1
Kongsbergvej
8600 Silkeborg
Them (Toftevang)
Silkeborgvejpladser
31C
Midlertidige
8653 Them
Fuglemosen
Fuglemosevej 5
8620 Kjellerup
Hjælpemiddelcenter:
Silkeborg Kommunes
Genoptræningscenter
Hjælpemiddelhuset
Gudenåvej
1A Vej 11
Mads Clausens
8600
8600 Silkeborg
Silkeborg

31
27

Sejs Plejecenter
Solgården
Lyngvej 2, 1,
Sejs
Solgården
Sjørslev
8600 Kjellerup
Silkeborg
8620

Alderslyst
Them (Toftevang)
Færgevej
1 31C
Silkeborgvej
8600
Silkeborg
8653 Them

Midlertidig plads:

Fuglemosen
Fuglemosevej 5
Hjælpemiddelcenter:
8620 Kjellerup

21
25

11
22

Aktivitetscenter:
Rosengårdcentret
Tulipanvej 2
8600 Silkeborg

Fælleshuset i Voel
Rosengårdcentret
Haraldsvej 22, Voel
Tulipanvej
8600 Silkeborg

27
24
28

Skovly Plejecenter
Egelyvej 14A
Sandgårdsparken
8654 Bryrup
Sandgårdsparken
1
8620 Kjellerup
Gødvad Plejecenter
Kongsbergvej 1-7
Malmhøj
8600 Silkeborg
Malmhøj
1, Vinderslev
Søvangen
Solgården
Vestre Langgade 30
Solgården 1, Sjørslev
8643 Ans
8620 Kjellerup

30
26

Fuglemosen
Bakkegården
Fuglemosevej 5
Blichersvej 22, Thorning
8620 Kjellerup
8620 Kjellerup

27
32
28
33
29
34
30

31
35
27
32
36
28
45
33
37
29
34
38
30
40
31
35
41
39
36
32
42

33
45
37

38
34
43
40

35
44
39
41
36
45
42
37
46
38
47
43

48
39
44

8620 Kjellerup

29
25

31

30
34
26

Kragelund Plejecenter
Kragelund Møllevej 5-9
Sandgårdsparken
8600 Silkeborg
Sandgårdsparken 1
8620 Kjellerup
Funder Plejecenter
Funder Bygade 2B
Malmhøj
8600 Silkeborg
Malmhøj 1, Vinderslev
8620 Kjellerup
Lysbro Plejecenter
Lysbrogade 52-56
Søvangen
8600 Silkeborg
Vestre Langgade 30
8643 Ans
Fårvang Ældrecenter
Lærkevej 19 og
Fuglemosen
Markedsgade 7
Fuglemosevej 5
8882 Fårvang
8620 Kjellerup

49
45
50
51
46
52
47

Fårvang
Ældrecenter
Bakkegården
Fuglemosen
Lærkevej
1922,
og5Thorning
Blichersvej
Fuglemosevej
Markedsgade
8620 Kjellerup
Kjellerup7
8620
8882 Fårvang
Kragelund Plejecenter
Birkebo
Sandgårdsparken
Kragelund
Møllevej 5-9
Hovedgaden
60 1
Sandgårdsparken
8600
Silkeborg
8654
8620 Bryrup
Kjellerup
Funder Plejecenter
Remstruplund
Malmhøj
Funder
Bygade 2B
Gudenåvej
Malmhøj
1, 1B
Vinderslev
8600
Silkeborg
Sundhedscenter
Kjellerup
8600
Silkeborg
8620 Kjellerup
Vestergade
23A
Lysbro
Plejecenter
8620
Kjellerup
Marienlund
Søvangen 52-56
Lysbrogade
Sanatorievej
40 30
Vestre
Langgade
8600
Silkeborg
8600
Silkeborg
8643 Ans
Sygeplejeklinik:
Fårvang Ældrecenter
Kjellerup
Friplejehjem
Fuglemosen
Lærkevej
19
og på
Sygeplejeklinikken
Fuglemosen
1F75
Fuglemosevej
Markedsgade
Toftevang
Plejecenter
8620
Kjellerup
8620 Fårvang
Kjellerup
8882
Silkeborgvej
31A
8653 Them
Kragelund Plejecenter
Birkebo
Sundhedscenter:
Kragelund Møllevej
5-9
Hovedgaden
60
Sygeplejeklinik
Toldbodgade
8600Bryrup
Silkeborg
8654
Toldbodgade
29-31
Sundhedscenter
Silkeborg
8600
Silkeborg
Toldbodgade
29-31
Funder Plejecenter
Remstruplund
8600
Silkeborg
Funder
Bygade
2B
Gudenåvej
1B Kjellerup
Sygeplejeklinik
8600 Silkeborg
Silkeborg
8600
Vestergade
23A
8620 Kjellerup
Sundhedscenter
Kjellerup
Lysbro Plejecenter
Marienlund
Vestergade
Lysbrogade23A
52-56
Sanatorievej
40
8620
8600Kjellerup
Silkeborg
8600
Silkeborg
Træningssted:
Fårvang Kommunes
Ældrecenter
Kjellerup
Friplejehjem
Silkeborg
Sygeplejeklinik:
Lærkevej 19 1F
og
Fuglemosen
genoptræningscenter
Markedsgade
8620
Kjellerup
Gudenåvej
1A 7
Sygeplejeklinikken
på
8882Silkeborg
Fårvang
8600
Toftevang Plejecenter
Silkeborgvej
31ASilkeborg
Birkebo
Sundhedscenter:
Sundhedscenter
8653
Them 29-31
Hovedgaden
60
Toldbodgade
8654Silkeborg
Bryrup
Sundhedscenter
Silkeborg
8600
Sygeplejeklinik
Toldbodgade
Toldbodgade 29-31
Toldbodgade
29-31
Remstruplund
8600
Silkeborg
Sundhedscenter
Kjellerup
8600
Silkeborg
Gudenåvej
1B
Vestergade
23A
8600Kjellerup
Silkeborg
8620
Sygeplejeklinik Kjellerup
Vestergade
Marienlund 23A
8620
Kjellerup40
Sanatorievej
Ældrebolig:
8600 Silkeborg
Kastanievej
Træningssted:
Kjellerup
Friplejehjem
8641
Sorring
Fuglemosen 1F
Silkeborg
Kommunes
8620
Kjellerup
Ved
Bakkegården
genoptræningscenter
Blichersvej
Gudenåvej
1A
8620
Kjellerup
8600
Silkeborg
Sundhedscenter:
Ved Ballelund
Sundhedscenter
Sundhedscenter
Silkeborg
H.C.
Branners Vej Silkeborg
Toldbodgade
Toldbodgade
29-31
8600
Silkeborg29-31
8600
8600Silkeborg
Silkeborg
Aldersro
Sundhedscenter Kjellerup
Aldersrovej
Vestergade
23A
8600
Silkeborg
8620 Kjellerup
Christian 8.s Vej
8600 Silkeborg
Ældrebolig:
Drewsensvej
Kastanievej
8600
Silkeborg
8641 Sorring
Solbakkevej
Ved Bakkegården
8600
Silkeborg
Blichersvej
8620 Kjellerup

48

Ved Ballelund
H.C. Branners Vej
8600 Silkeborg

49

Aldersro
Aldersrovej
8600 Silkeborg

50

Christian 8.s Vej
8600 Silkeborg
Drewsensvej

62
56
63
57
64
58
65
59
66
60
61

Birkelyvej
8654 Bryrup

62

Egelyvej
8654 Bryrup

63

Østervang
8654 Bryrup

64

Lærkevej
8882 Fårvang

65

Skovvejen
8883 Gjern

66

Fredensgade
8620 Kjellerup

31

32
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