
 

 

  

  

Sundhed, Pleje & Omsorg 
  

Humlebien og Humlely 

 – et godt tilbud  

 

Humlebien tlf. 29 60 63 
38. 
Humlely tlf.30 34 78 69 
Humlehusene 3 
2620 Albertslund 
Alle hverdage mellem kl. 
8.30-15.30 
 
Demenskonsulent Bente 
Lauridsen tlf. 40 22 65 12 
 
Demensvejleder Pia Sø-
rensen tlf. 30 30 33 06 
 
Leder af daghjemmene 
Michael Thrane 
tlf. 28 96 03 55 
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Humlebien/Humlely er to daghjem til borge-
re med demens i Albertslund Kommune.  
 
Symptomerne på demens kan være: 
Hukommelsesbesvær 
Problemer med af finde rundt 
Problemer med at overskue hverdagens 
opgaver og tage initiativ 
 
Dagligdagen: 
I Humlebien/Humlely er vi i alt 4 medarbej-
dere ansat: Vi har alle særlig viden om de-
mens. Vi vil sammen med dig finde de akti-
viteter, som du holder mest af, så du kan få 
en dagligdag i Humlebien/Humlely, som om 
muligt indeholder det, som du har lyst til og 
kan klare. 
Vi kan sammen gætte quiz, læse avis, lave 
håndarbejde, spille boldspil, gå ture, se film, 
høre musik, spille banko eller andet, som 
du holder af. 
Vi skal også sammen udføre de opgaver, 
som er almindelige dagligdags opgaver. Vi 
skal vaske op, dække bord, ordne frugt, 
passe haven og bage. Vi har hver vores 
små opgaver, og vi forsøger hele tiden at 
støtte dig i det, som du kan.  
 
Åbningstider og transport: 
Humlebien/Humlely holder åbent alle hver-
dage kl. 9.30–15.30. Der kan dagligt hvert 
sted komme 9 borgere, som kommer 2-5 
dage om ugen. Ændringer kan forekomme. 
Du kan blive transporteret med bus til og fra 
Humlebien/Humlely. Transporten koster 49 
kr./dag. 
Du skal være klar til at blive hentet fra kl. 
8.30. Hvis du har meddelelser til chauffø-
ren, skal du kontakte Humlebien/Humlely. 
 

 
 
 
 

Måltider: 
I Humlebien/Humlely får du morgenkaffe 
med brød, når du ankommer. Vi spiser 
sammen til frokost, og inden du skal hjem 
får du eftermiddagskaffe med tilbehør. Du 
er selv med at bestemme, hvad vi skal spi-
se. 
Prisen er 63,- kr./dag. 
 
Afbud: 
Hvis du bliver forhindret i at komme til Hum-
lebien/Humlely, når vi har aftalt det, er det 
vigtigt, at du eller dine pårørende senest 
dagen før melder afbud på telefon 29 60 63 
38/ 30 34 78 69.  
 

 
 
 
Rygning: 
Du må ikke ryge i Humlebien/Humlely, men 
du er meget velkommen til at benytte vores 
dejlige, lukkede have til dette. 
 
Medbringes: 
Du skal medbringe din egen medicin til de 
timer, som du er i Humlebien/Humlely, 
Denne skal være doseret af hjemmesyge-
plejen. Du kan aflevere den til medarbej-
derne, så de kan hjælpe dig med at huske 
medicinen. 
Det er vigtigt, at du medbringer ekstra tøj 
etc., hvis der skulle ske et uheld. Alt dit tøj 
skal mærkes med navn. 
Det er vigtigt, at du har tøj, sko og overtøj 
på, som passer til vejret, så vi kan komme 
udenfor sammen. 
Du skal medbringe de hjælpemidler, som 
du har brug for, når du besøger Humle-
bien/Humlely evt. din rollator eller kørestol. 
Dit navn skal stå på dine hjælpemidler. 
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Demensteamet: 
Det er kommunens demensteam, som vur-
derer og beslutter, om Humlebien/Humlely 
er et tilbud til dig. Hvis Humlebien/Humlely 
er det rette tilbud til dig, besluttes det sam-
men med dig og dine pårørende, hvilke da-
ge du skal komme. Dette planlægges også i 
forhold til hvilke dage, som er ledige i dag-
hjemmene. 
Demensteamet samarbejder tæt med Hum-
lebien/Humlely. Demensteamet kan træffes 
på telefon 40 22 65 12 / 30 30 33 06 
 
Dine pårørende: 
Dine pårørende kender dig bedst af alle, så 
derfor er det meget vigtigt for os, at vi lærer 
dine pårørende godt at kende. Med den vi-
den, som vi får fra dine pårørende, kan vi 
skabe en dagligdag, som passer bedst mu-
ligt til dig. 
 
Dine pårørende er meget velkomne til at 
besøge os i Humlebien/Humlely. Dette skal 
altid planlægges med daghjemmene, så vi 
kan sikre, at der er tid til en snak og en 
hyggelig stund sammen. 
 
 
 
 
 

 
Adresse og offentlig transport: 
Humlebien/Humlely ligger i Humlehusene 3 
Bus 141 kører mellem Albertslund og Glos-
trup Station, og                         
Humlebien/Humlely ligger ved stoppested 
”Herstedøster Skole”. 
 
Betaling 
Du vil månedligt modtage en opkrævning til 
betaling for kørsel og forplejning. 
Opkrævningen kan du tilmelde automatisk 
betaling i din bank. 
 
Nyhedsbrev 
Så vidt muligt sender vi hver uge et ny-
hedsbrev på mail til dig og/eller dine pårø-
rende med information fra livet i Humle-
bien/Humlely. 
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Humlebien tlf. 29 60 63 38 
 
Humlely tlf. 30 34 78 69 
 
Humlehusene 3 
2620 Albertslund 
alle hverdage mellem kl. 8.30-15.30 
 
 
 

 


