
Tun Vikersund 

 

DAGSENTERET 

 

Vikersund bo- og 

dagsenter 

 

 

 
Søknadsskjema for dagopphold 

fylles ut av søker eller dennes 

partrepresentant. Søknadsskjema er  

tilgjengelig på servicetorget   

og på kommunens hjemmeside. 

Søknaden vurderes av saksbehandler, 

med utgangspunkt i søkers behov.  

Med bakgrunn i søknaden og saksutred-

ningen fattes det et skriftlig enkeltvedtak 

i henhold til Forvaltningslovens bestem-

melser. 

 

Vi tar kontakt for å avtale første besøk på 

dagsenteret. 

Modum Kommune  

 

Helse– og sosialetaten 

Telefon: 32 77 83 26 

Post: Vikersund bo- og dagsenter 

Stikkveien 2, 3370 Vikersund 

DEN POSITIVE LOV 

Tenk positive tanker… 

Bruk positive ord… 

Gjør positive handlinger… 

Og det positive gror…  

 

 

 

 

Kom gjerne innom oss for prat 

Eller ta kontakt på tlf. 32 77 83 26 

VELKOMMEN! 

Saksgang - dagopphold 

Modum kommune 

Telefon: 32789300 

Hjemmeside:  

http://www.modum.kommune.no 

28-01-13 



 

Dagsenteret på Vikersund bo– og dagsenter 

Fakta om Dagsenteret Dagsenteret har noen faste aktiviteter: 

Mandag: Formingsaktiviteter 

Tirsdag: Stoltrim og andakt (hver 14. dag) 

Onsdag: Bingo 

Torsdag: Stoltrim og formingsaktiviteter 

Fredag: Lesegruppe m/ allsang 

Høytlesning fra aviser hver dag! 

Bokbussen kommer en gang pr. måned. 

Klessalg vår og høst.   

Det arrangeres hyggekvelder og  

fester gjennom hele året.              

 

Gavebutikk 

Solsikken er en gavebutikk som drives av 

frivillige. Der selges produkter som er  

laget av trygdede og pensjonister i  

Modum. 

 

 

 

 

 

Ved behov hentes brukerne på morgenen 

og kjøres hjem på ettermiddagen.  

Transport krever vedtak fra kommunen.  

Dagsenteret på VBD er et åpent tilbud til 

trygdede og pensjonister i Modum  

Kommune.  

 

Dagsenteret har som målsetting å bidra 

til økt livskvalitet og en meningsfylt  

hverdag.  

Dette skjer gjennom sosialt samvær,  

fellesskap, aktivitet og gode måltider. 

Vi serverer frokost, formiddagskaffe og 

middag under oppholdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tun Vikersund er en del av Helse - og  

sosialetaten i Modum kommune.  

Det er gangavstand fra bo og dagsente-

ret til sentrum. 

Tun Vikersund består av Vikersund bo- 

og dagsenter og Breskeberga Omsorgs-

boliger. 

Tilbudet ved Tun Vikersund består også 

av dagsenter med variert dagtilbud,  

kafeteria, fotpleier og frisør. 

Mål for Tun Vikersund : 

Brukere og pårørende skal føle 

trygghet og forutsigbarhet for at 

tjenesten utøves med god kvalitet. 

Tun Vikersund 


