
Tun Geithus 

 

GEITHUS BO- 

OG DAGSENTER 
 

Søknadsskjema på pleie– og omsorgstje-

nester fylles ut av søker eller dennes 

partrepresentant. Søknadsskjema er  

tilgjengelig på servicetorget   

og på kommunens hjemmeside.  

Søknad sendes: Saksbehandlerenheten, 

Frydenberg 22, 3370 Vikersund. 

Saksbehandler gjør en helhetlig vurde-

ring av søknaden, med utgangspunkt i; 

Sosiale forhold, økonomiske forhold, 

funksjonsnivå og nåværende bolig. 

Det fattes et skriftlig vedtak i samarbeid 

med søker. 

Modum Kommune  

 

Helse– og sosialetaten 

Telefon: 32 78 10 86 

Fax: 32 78 10 75  

E-post: 

gbd.personalet@modum.kommune.no 

Post: Geithus bo– og dagsenter 

Geithusveien 9A, 3360 Geithus 

Døgnpris fastsettes sentralt og  

faktureres månedlig .  

Priser finnes på kommunens 

hjemmeside. 

Det inngås leiekontrakt med  

Modum kommune og betales  

en månedlig leie. Husleien  

inkluderer strøm, kommunale 

avgifter og kabel-TV.  

Beboeren betaler selv TV-

lisens. 

Utgifter til telefon og data  

dekkes av beboeren. 

Det betales månedlig en fastsatt 

sum, som inkluderer alle målti-

der. 

Beboeren betaler månedlig en 

fastsatt sum, som inkluderer 

renhold av leiligheten.  

Særskilt betaling for tøyvask. 

Korttids-

opphold 

 

 

Leie- 

forhold 

 

 

TV-lisens 

 

Telefon 

og data 

 

Mat- 

utgifter 

 

Praktisk 

bistand 

 

 

 

Saksgang Økonomi knyttet til opphold 

Det skrives kontrakt mellom leietaker 

og Modum kommune. 

 

Modum kommune 

Telefon: 32 78 93 00 

Hjemmeside:  

http://www.modum.kommune.no 

10.09.12 

Bilde fra fellesrom 



Tun Geithus er en del av Helse- og  

sosialetaten i Modum kommune og er  

lokalisert i geografisk nærhet. 

Tun Geithus  består av Geithus bo- og  

dagsenter, Katfos aktivitetssenter og Geit-

husberga bofellesskap.  

Mål for Tun Geithus:  

Tun Geithus skal gjennom en mer helhetlig, 

effektiv og samordnet tjeneste bidra til å 

fremme tilhørighet og selvstendighet, og 

bidra til at mennesker med psykisk lidelse 

skal kunne mestre eget liv. 

 

 
 

Tun Geithus Geithus bo– og dagsenter 

Geithus bo- og dagsenter er tilrettelagt for eldre 

som har behov for noe bistand i forhold til daglig-

dagse gjøremål. Søkere må oppfylle de kommu-

nale kriteriene for tildeling av omsorgsboliger. 

Bofellesskapet består av 24 leiligheter, fordelt på 

2 etasjer.  Hver leilighet består av stue/soverom 

m/ kjøkkenkrok, gang og bad. Leiligheten er 

umøblert for at beboeren kan ta med egne møbler. 

Fakta om bofellesskapet 

Geithus bo– og dagsenter har  

heldøgnsbemanning. 

Det serveres 3 måltider og  

ettermiddagskaffe.  

Beboere med diabetes får  

i tillegg nattmat. 

Vi har faste, ukentlige aktivite-

ter. Følgende er også åpne for 

folk utenfra: 

Bingo 

Strikkekafé og Boccia 

Fotpleie (timebestilling) 

Andakt (partallsuker) 

Stoltrim 

Beboere har i tillegg tilbud om 

svømming, lesestund og frisør. 

På Geithus bo- og dagsenter 

arrangeres det:  

Sesongfester, påske- og jule-

messer, hyggekvelder, loppe-

marked, bussturer og klessalg. 

 

Bemanning 

 

Måltider 

 

 

 

Aktiviteter 

 

 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

 

 

Arrange-

menter 

Bilder fra uteområdet på GBD 

Ved behov for hjelpemidler, 

kan beboeren eller dennes pårø-

rende søke om dette fra hjelpe-

middelsentralen. Personalet ved 

GBD kan veilede i forbindelse 

med utfylling av skjemaet. 

 

Beboer i bofellesskapet regnes 

som hjemmeboende, og må  

derfor melde flytting til folke- 

registeret.  

 

Dette innebærer også at leieboer 

selv må tegne forsikring på  

innbo og løsøre.  

Beboeren har selv ansvar for 

personlige eiendeler, som 

smykker og penger. 

Hjelpemidler 

 

 

 

 

Flytte-

melding 

 

 

Forsikring 

 

 


