
BOTILBUDDET
TØRHOLMSVEJ

Botilbud til voksne



DU ER ALTID VELKOMMEN
OM BOTILBUDDET TØRHOLMSVEJ
Botilbuddet Tørholmsvej er et socialpsykiatrisk botilbud til voksne, som lider af kroni-
ske sindslidelser og nedsatte psykiske og sociale færdigheder.  

Vi yder en sammenhængende specialiseret indsats i henhold til lov om social service. 

Udover at være et botilbud, er Tørholmsvej også et sted hvor du kan få den rette støtte 
og vejledning til at udvikle dine psyskiske, fysiske eller sociale færdigheder. 

HVEM ER VI OG HVAD TILBYDER VI?
Vi er et team af fagligt veluddannede medarbejdere indenfor faggrupperne pædag- 
oger, sygeplejesker, social- og sundhedsassistenter og omsorgshjælpere.  

Vi arbejder rehabiliterende, det betyder bl.a. at ”Hjælp til selvhjælp“ er en af vores vig-
tigeste arbejdsfilosofier og fylder meget i vores hverdag. Vores opgave er at skabe de 
rette rammer og betingelser med fokus på selvstændighed og understøtter borgerens 
deltagelse i lokalsamfundet.

 
Vi hjælper med  praktiske gøremål i hjemmet, hjælp til strukturering af hverdagen, og 
støtter borgerne i deres relationer og sociale kompetencer.

BEBOERNE ER DE VIGTIGSTE 
Vi ser beboerne som den vigtigste del af Tørholmsvej. Vi tror på at alle mennesker har 
evnen til at udvikle sig og komme videre i deres liv, og det er den del af det enkelte 
menneske vi arbejder med.

 
Alle beboere får hjælp, støtte og vejledning i det daglige, men vi stiller også krav til 
vore beboerne f.eks.:

• at du bidrager til fællesskabet ud fra dine ressourcer og evner.

• at du gør en aktiv indsats og tager del i dit eget liv og personlige udvikling ud 
fra princippet  ”Hjælp til selvhjælp“.

• at du bliver udfordret og dermed mere opmærksom på egne ressourcer, som du 
kan udnytte positivt i eget liv.



VI ER HER FOR DIG...
BOTILBUDDET TØRHOLMSVEJ
Botilbuddet ligger i gå-afstand til Hjørring centrum.  

Der er busstoppested lige udenfor og 1,5 km. til banegården. Til indkøb af dagligvarer, 
er der en Fakta 250 m. fra botilbuddet.

 
Der er ialt 9 lejligheder. 8 af lejlighederne er beboerlejligheder og en lejlighed er perso-
nalekontor. Lejlighederne ligger i to rækker som rækkehuse, og har alle egen indgang 
udefra, samt egen flisebelagt terasse og have.

 
Derudover er der et fælles hus med fælles græsplæne, som er beboernes. Her er altid 
åbent og alle beboere har nøgle hertil. I løbet af dagen arrangeres socialt samvær i fæl-
leshuset, hvor der vil være personale til stede på alle hverdage. 

 
Fælleshuset er også stedet hvor beboere og personale mødes til f.eks. husmøde, fælles-
spisning, socialt samvær m.m.

ØKONOMI
Ved indflytning betaler du indskud til boligselskabet Bovendia, som du også 

betaler husleje til.

 
Derudover betaler du din andel af fællesudgifter, vedligeholdelse og kostudgifter ved 
fællesspisning m.m.

VISITATION
Ved ansøgning eller vejledning om botilbud er det en rådgiver ved Myndighed Handi-
cap, du skal have fat i på tlf. 72 33 33 33. Her kan de desuden fortælle mere om mål-
grupper, sagsforløb og ansøgnings- og visitationsprocedure m.m.



KONTAKT
Har du spørgsmål, eller ønsker du flere 
oplysninger omkring botilbuddet, er du 
velkommen til at kontakte os.

BOTILBUDDET TØRHOLMSVEJ
Tørholmsvej 
9800 Hjørring
Tlf. 41 93 72 93

AFDELINGSLEDER 
Jannie Jensen
Tlf.: 72 33 58 28

ÅBNINGSTIDER
Kl. 8.00 - 16.00

Hjørring Kommune
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring 
Tlf. 72 33 33 33
hjoerring@hjoerring.dk
 
www.hjoerring.dk
August 2022


