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 OM VENNATUNET OMSORGSBOLIG 

Vennatunet omsorgsbolig ligger vakkert til i landlige omgivelser i bygda Skaun. Det er kort 
vei til butikk, skole, barnehage og kirke. 

 

 

Den gamle aldersheimen ble i 1991 ombygd til leiligheter, og drives i dag av 
Hjemmetjenesten.  

Postadresse er Vennatunet, leilighet nr… 7357 Skaun.  

Hver beboer har egen postkasse v/ hovedinngangen. Postbudet kommer innom hver dag. 

Telefonnr. til Vennatunet 913 37 230 

 

TJENESTETILBUD 

Det er viktig å merke seg at på Vennatunet bor du i egen bolig, med de rettigheter det gir, og 
ikke i institusjon med de tjenester det innebærer. 

Vennatunet har pr.01.05.16 bemanning mellom 08.00 – 22.00. Nattevakt ved 
Hjemmesykepleien har tilsyn hver natt, behovsprøvd. Har man behov for tilsyn, bistand til 
daglige aktiviteter, hjemmesykepleie,  hjemmehjelp eller andre tjenester, så må dette søkes 
via kommunalt søknadsskjema. Søknadsskjema finnes ved informasjonstavle 1 G. 

Alle må ta ansvar for at ytterdøra holdes stengt om natta. Det er automatisk døråpner fra 
leilighetene. 

Som kriterier for tildeling av omsorgsbolig vektlegges helse og dagens boforhold. 

LEILIGHETENE 

Det er tilrettelagt for telefon og TV på leilighetene. Pårørende har ansvar for å skaffe 
telefonlinje for trygghetsalarm, hvis beboerne har et slikt behov. Viktig at man melder fra til 
Telenor i god tid før flytting.  



På Vennatunet er det 21 leiligheter fordelt på 6 plan. Huset har heis. 17 leiligheter er på 39 
kvadratmeter, mens 4 er fra 30-35 kvadratmeter. Etasjene er inndelt med følgende navn:    
S= SOKKEL, K= KJELLER, 1N = 1 ETASJE NYBYGG, 1G= 1 ETASJE GAMMELBYGG, 2N= 2 ETASJE 
NYBYGG, 2G= 2 ETASJE GAMMELBYGG. Denne benevnelsen benyttes også i heisen. 

Leilighetene er umøblerte. Det følger ikke med gardiner eller hvitevarer. Både vaskemaskin, 
komfyr og kjøleskap er nødvendig og må kjøpes av den enkelte. Strøm er inkludert i husleien. 
Husleien reguleres etter størrelsen på leiligheten og fastsettes av kommunenes 
betalingsregulativ hvert år. Opplysninger om disse finner man ved                    
Skaun.kommune.no (betalingssatser – gebyrregulativ 2016). 

MÅLTIDER 

Hver beboer må selv gjøre innkjøp, eller få hjelp av pårørende. Frivillige kjører til butikken på 
Venn kl 10.00 hver fredag. Alle må sørge for at de har nødvendig tørrmat til frokost og 
kveldsmat. Den enkelte kan selvfølgelig også lage seg middag på egen leilighet.  

De som ønsker det kan inngå kaffeavtale. Da får man regning på dette fra kommunen og kan 
drikke kaffe og nyte ferske kaffebrød hver formiddag. Den som ønsker å drikke kaffe i 
felleskap av og til, kan betale kontant. Sparebøsse til dette formålet settes fram på 
kaffetralla. 

Alle kan søke på matombringing. Middagen lages og leveres fra kjøkkenet på Rossvollheimen 
hver dag. Middagen serveres i fellesskap i spisestuen kl 14.30 på hverdager og kl 13 lørdag 
og søndag. Pris på middag fastsettes av kommunen. Oversikt over dette finnes i kommunens 
betalingsregulativ – gebyrregulativ 2016.  

MILJØET VED VENNATUNET 

Vennatunet har store fine fellesarealer som kan benyttes. Sørstua er mye i bruk til ulike 
trivselstiltak. Vennatunet kan by på ulike aktiviteter som sang og musikk, bibliotekbesøk og 
bokutlån, barnehagebesøk, samt høytlesning, grillaften, Basar og Bingo.  Hver torsdag, 
unntatt Juli og August, arrangeres det `` Torsdagskaffe`` kl 11.00. I tillegg til kaffe er det 
allsang og trekkspillmusikk. Et eget program for vår og høst lages og deles ut til alle beboere. 
Alle er velkommen til å delta. Frivillige har etablert ei Venneforening tilknyttet Vennatunet. 
De kaller seg `` Vennatunet`s venner `` De har et eget arrangement hver måned. De ulike 
arrangementene vil bli publisert på Infotavla i gangen. Alle oppfordres til å se på den. 

Det avholdes allmøter for beboerne på Vennatunet og trygdeboligene på Venn hver vår og 
høst, der enhetsleder deltar. 

Terrassen ligger mot sør, og her kan fine soldager nytes  

Vennatunet er tilrettelagt med tanke på at alle skal sikres mulighet til å kunne leve et 
meningsfullt og selvstendig liv til tross for funksjonstap. Det er godt å flytte til Vennatunet 
når det blir for slitsomt med plenklipping, snømåking og vedlikehold av huset. Her kan man 
hygge seg sammen med andre i sosialt fellesskap, blant annet gå til dekket middagsbord.  

 



PÅRØRENDE 

Vi håper pårørende vil hjelpe oss med å skape en trivelig atmosfære for de som bor på 
Vennatunet, og bidrar til å skape litt liv i fellesarealene. 

Pårørende inviteres til ulike arrangement flere ganger i året. Av faste arrangement nevnes 
Hyggekvelder, Grillaften og Basar. Enhetsleder deltar som regel på disse arrangementene og 
kan svare på spørsmål, men pårørende oppfordres til å ta kontakt hvis man har spørsmål. 

Vi oppfordrer pårørende/ kontaktperson til å oppgi E-post adresse, slik at vi kan sende ut 
invitasjoner og referat fra møter via disse. Dette sparer oss for mye arbeid og sikrer god 
informasjon. 

FOTPLEIE 

Monica`s fotpleie har fotpleiesalong på Rossvollheimen og Vennatunet. Monica tar imot 
kunder annenhver mandag i oddetallsukene på Vennatunet. Det vil si uke 1,3,5 osv. 
Salongen er stengt på helligdager, når det avholdes ferie og lignende. Det henges opp plakat 
om dette. Bestilling av fotpleie må forgå senest innen onsdag, før den mandagen hun skal til 
Vennatunet. De som trenger hjelp til bestilling av fotpleie, vil få hjelp av ansatte. Monica gjør 
oppmerksom på at det er kun kontant betaling.                                                                        
Timebestilling/ avbestilling på mobil: 926 98 311 

INFORMASJON 

TJENESTE: TELEFON NR.: ANSVARLIG: 
Bostøtte 72 86 72 31 Grete Kvam 
Kontor / Hjemmehjelp, hverdager 07.30-15.30 72 86 73 62 Ann Elisabeth 

Sønstelien 
Hjemmetjenesten, Enhetsleder 72 86 73 60 Bodil Wilmann 
Hjemmesykepleie, Avdelingsleder 72 86 73 64 Randi Kjøren 
Hjemmesykepleie, hele døgnet 404 17 363 Vakttelefon Buvik 
Hjemmesykepleie, hele døgnet 404 17 366 Vakttelefon Skaun 
Aktivitetskoordinator/ Hjelpemidler 911 93 810 Guri Berg Rørvik 
Middagsbestilling 72 86 73 15 Rossvollh. Kjøkken 
Tildeling/ behandle søknad om leilighet 72 86 72 31 Grete Kvam 
Skaun frivilligsentral 941 43 066 Siri Grøttjord 
Trygghetsalarmer 72 86 73 62 Ann Elisabeth 

Sønstelien 
   
   
   

Nærmere informasjon ved henvendelse til 

Skaun kommune, Rådhuset tlf.: 72 86 72 00 eller Skaun kommunes hjemmesider 

Skaun.kommune.no 



Her finner du også informasjon om Skaun kommunes tjenester og ulike kulturtilbud. Søknad 
om leilighet på Vennatunet leveres/sendes til Skaun kommune, Hjemmetjenesten 7353 
Børsa.   VENNATUNET – EN ENKLERE BOLIG –ET ENKLERE LIV! 

 

 

 


