
Velkommen til  

 
LØKENENGA  

bokollektiv 
 

Sommerrogata 9 
1813 ASKIM 

 

Praktiske opplysninger: 
• Det skrives leieavtale med 

boligkontoret 

• Egenbetaling er i forhold til 
forskriftene om egenandel for 
helse- og omsorgstjenester 

• Opplysninger om 
egenbetalingssatser fås ved 
henvendelse til avdeling for 
tjenestetildeling 
 

Saksbehandlingstid: 
Søknader behandles fortløpende og 
senest innen 4 uker. Søkere får tilsendt 
skriftlig vedtak på tjenestene med 
beskrivelse av innhold og omfang.  
 

Telefon 
Løkenenga         69 68 15 41    
Løkenenga, natt       69 68 15 44 
Avdelingssykepleier      40 43 71 96 
Avd. for tjenestetildeling 69 88 78 04 
Korttidsutlån hjelpemidler 94 85 79 50 
Boligkontoret   69 81 91 00 
Legevakt   116 117   

                         

 
 

ADMINISTRASJON • RÅDHUSET 
Servicetorget: 69 68 10 00 

postmottak@askim.kommune.no 



 

Mål for Løkenenga bokollektiv 

• Beboerne har en god hverdag 

• Vi har personsentrert omsorg 

• Vi har miljøbehandling i fokus 
 

Hvem kan få botilbud og pleie og 
omsorgstjenester ved 
Løkenenga? 

• Personer med kognitiv svikt eller 
demenssykdom 

• Personer som har et omfattende 
hjelpebehov 

 

Hva er Løkenenga bokollektiv? 
• Et bokollektiv for åtte personer 

med kognitiv svikt eller demens 

• Det er døgnkontinuerlig tjenester 
med responstid som på sykehjem 

• Lovhjemlet som hjemmebaserte 
tjenester 

• Beboerne leier bolig av 
kommunen, og har helpensjon og 
praktisk bistand 

• Beboerne har egen boenhet med 
privat bad 

• Lyse og fine fellesarealer med 
utgang til hagen  

 

 
 

 

 

Samarbeid med pårørende til 
beboere i Løkenenga  

• Pårørende er den viktigste 
ressurs til beboers livshistorie, 
vaner og særegenheter. Dette er 
nødvendig kunnskap for oss til å 
yte tilpasset hjelp og støtte 

• Vi setter pris på at pårørende 
følger til ulike timeavtaler som 
eksempel lege og tannlege 

Andre praktiske opplysninger  

• Hver boenhet har fast møblering 
med seng, nattbord og 
garderobeskap. Utover det kan 
den enkelte møblere etter eget 
ønske 

• Det er tilhørende bod til hver 
boenhet 

• Hver enkelt beboer har sin 
postkasse lokalisert ved 
inngangen 

• Vi holder sengetøy og håndklær 

• Vi vasker alt privat tøy utenom 
det som trenger særs 
behandling 

• En kanalpakke fra GET er 
inkludert i husleien 

• Inngangsdørene er ulåste på 
dagtid, og er låst fra tidlig kveld 

Helsemessige forhold  

• Løkenenga overtar 
medisinansvaret og medisinene 
blir administrert i dosepakke 

• Beboer beholder sin fastlege 

• Mottatt kommunal helsetjeneste i 
mer enn 3 mnd., gir rett på fri 
tannbehandling hos den offentlige 
tannhelsetjenesten  

Hjelpemidler 

• Er det behov for individuelle 
hjelpemidler, søkes det på NAV 

• Eksisterende hjelpemidler tas med 
til Løkenenga 

 
Hvordan søke? 

• Søknadsskjema fås på 
Løkenenga, kommunens 
servicetorg eller kommunens 
hjemmeside 
(www.askim.kommune.no) 

• Avdeling for tjenestetildeling 
hjelper om behov 

• Søknaden sendes til: 
 
Askim Kommune 
Avdeling for tjenestetildeling 
Løkentunet 
Løkenveien 16 
1813 Askim 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


