PRÆSTHØJGÅRDEN

110 ældreboliger med
servicecenter og daghjem

Beliggenhed :

Ternevej 66, 8700 Horsens.
Boligerne er beliggende i nær kontakt med daghjem og Horsens Kommunes
centerfunktioner.
Der er busstoppested i umiddelbar nærhed af bebyggelsen.

Bebyggelse :

Projektet omhandler i alt 110 plejeboliger, fordelt på 52 to-rums boliger i
nybyggeri med adressen Ternevej 66 F og 42 nyrenoverede to-rumsboliger med
adressen Ternevej 66 B, C, D.
Endvidere indrettes der et demensafsnit med 16 to-rumsboliger med adressen
Ternevej 66 E.

Boligindretning

Alle boliger er indrettet med stort badeværelse, soveværelse, og opholdsstue
med køkken niche.
Køkkenbordspladerne er med vask og keramiske kogeplader udleveres efter
behov.
I forbindelse med plejeboligerne er der indrettes fælles opholdsarealer,
fælleskøkkener, samt bryggers med vaskemaskine og tørretumbler.
Der er til plejeboligerne tilknyttet fast døgnpersonale. Alle boliger har enten
altan eller terrasse.
Om boligerne i øvrigt kan oplyses, at der i projektet er lagt vægt på, at udforme
boligerne med mange kvaliteter, såvel rumligt som funktionelt.

Dørtelefon :

Der er installeret porttelefon anlæg med forbindelse til vagtstue.

Udstyr :

Der er i køkkener forberedt for installering af køleskab.
Der er i badeværelserne forberedt for installation af vaskemaskine.

Installationer :

I alle boliger er der opsat varmemålere og el-målere.

Telefon :

Telefonstik er etableret i stue og soveværelse.

Antenne :

Boligerne er tilsluttet fællesantenne og der er antennestik i stue og soveværelse.
Alle boliger er tilmeldt den lille programpakke og der er individuelt mulighed
for køb af stor pakke.

Husorden :

Der må ikke holdes husdyr.
Det er dog tilladt at have akvariefisk, fugle i bur eller lignende.

Gulve :

Det er tilladt i stue og soveværelse at pålægge gulvtæpper efter nærmere
anvisning af den tilknyttede varmemester.
Dog må evt. gulvskinner ikke fastgøres i gulvet med skruer.
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