


Informationer til borgere i Hjørnestuen/
pavillonen. 
 

Velkommen her på Hjørnet. 
Spodsbjergvej 201, 5900 Rudkøbing  
tlf. 63 51 63 60 
 

Hjørnestuen kan benyttes af borgere, som er boende på Langeland 
og har et socialpsykiatrisk behov (f.eks forebyggelse af indlæggel-
se, støtte pga. for tidlig udskrivelse fra psykiatrisk afdeling, et mis-
brug og er i/skal i behandling, er hjemløs.) i situationer, hvor der 
er brug for et trygt sted at være /et sted med personale døgnet 
rundt. 
 
Ophold i Hjørnestuen eller pavillonen er som udgangspunkt gratis, 
men hvis man ikke anden bopæl/boligudgift koster opholdet  
100 kr. i døgnet.  
 
Opholdet i Hjørnestuen/pavillonen skal være så kort som muligt. 
 
Til opholdet i Hjørnestuen er knyttet følgende  
aftaler: 
 
Pris pr. døgn (2012) kr. 100,- (hvis ikke anden boligudgift) 
 
Morgenmad (kl. 8.00): i hverdagene brød á 4,- kr. endvidere hav-
regryn m.v. 
 
Kaffe pr. kop 4,- kr.  (ved længere ophold aftales pris pr. måned) 
 
Middagsmad (kl. 12.00): 45,- kr.  (Hvis 2 retter: 55,- kr) 
 
Vask og tørring (vask 8 kr.; tørring - lille maskine 15 kr., stor ma-
skine 30 kr. (+eget vaskemiddel) 
 
 

 

I weekenderne serveres der ikke mad fra køkkenet. Der er derfor 
behov for at du selv køber ind, eller aftaler nødvendige indkøb med 
personalet. 
 
Vi vil gerne have at du selv medbringer sengelinned, dyne, håndklæ-
der m.v. 
 
Du skal selv sørge for rengøring af Hjørnestuen/pavillonen og ren-
gøringsmidler. Vi forventer at lejligheden som minimum rengøres  
1 x ugentligt. Bed evt. om hjælp hos personalet. 
 
Du har tilknyttet en kontaktperson, som i samarbejde med dig vil 
medvirke til at du får et godt og rart ophold. Sammen tilrettelægger 
I det hjælp-behov, du måtte have, mens du er i Hjørnestuen/
pavillonen – endvidere aftaler I, hvorledes betaling for div. ydelser 
under opholdet skal foregå. 
 
Du kan trygt henvende dig til alle ansatte – og du kan trygt blande 
dig og være med i værestedet og i de aktiviteter/tilbud, der er på 
Hjørnet. 
Se opslagstavlen. 
 
Opholdets varighed aftales, og når den udløber, vurderer vi sammen 
situationen. 
 
Hjørnestuen/Pavillonen er  RØGFRI - der skal ryges udenfor. 
 
Indtagelse af alkohol og/eller euforiserende stoffer er ikke tilladt, 
når du bor i Hjørnestuen/pavillonen. Ved begrundet formodning om 
overtrædelse af forbuddet laves tests - påvisning af overtrædelse vil 
som hovedregel medføre fraflytning. 
 
Øvrige informationer kan læses i folderen Hjørnet 
 
 
Venlig hilsen 
 
Personalet på Hjørnet 
 


