
  Langagergård Plejecenter  

  Forenede Care og Greve kommune 

 Langagergård Plejecenter 
                           Karlslunde Parkvej 27-35 
                           2690 Karlslunde 

Langagergård  Plejecenter      
  



2 

Langagergård Plejecenter 

Forenede Care og Greve kommune 

 
Langagergård Plejecenter 
Greve kommunes nye flotte  
plejecenter ligger i dejlige 
omgivelser tæt på indkøbs-
muligheder, station og smuk 
natur.  
 
Vi i Forenede Care står for 
driften af  plejecenteret; efter 
præcist samme serviceniveau 
som de fire andre centre i 
kommunen.  
 
 
 
Forenede Care 
Vi er privat leverandør af om-
sorgsydelser i både Danmark 
og Sverige. Hos os er du i 
centrum og bliver mødt  
venligt, af engagerede med-
arbejdere, der har omtanke 
for dine behov. Den service 
du modtager som beboer på  
plejecentret vil være tilpasset 
dine individuelle behov i  
forhold til fleksibilitet og de 
små ting i hverdagen der gør 
dagen lettere og bedre.  
Vil du læse mere om os kan 
du finde vores hjemmeside: 
 
www.forenede-care.dk  
 
 
 
 

 
Lidt om centret 
De første beboere flyttede ind i 
december  2012. Centret  består 
af 81 lejligheder fordelt på to 
etager. Herudover er 4 lejlighe-
der placeret som en skærmet 
enhed.  
 
Lejlighederne er opdelt i  
mindre afdelinger, som er sam-
let omkring et fælles køkken. 
Alle afdelingerne har udgang til 
terrasser  af forskellig størrelse 
og dejlig udsigt til grønne  
omgivelser.  
 
Stue etagen bliver præget af en 
stor café, dagcenter, kiosk,  
frisør, fodterapeut og tandklinik. 
Herudover vil der være terrasser 
og en dejlig sansehave.  
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Plejecentrets omgivelser 
Centret ligger kun få minut-
ters gang fra Karlslunde  
station, det samme gælder for  
supermarked og bibliotek.  
En af naboerne er ”Lillebo” 
børnehave, der har legeplads 
tæt på plejecentret. Pladsen 
udbygges, så det er muligt at 
følge med i børnenes leg, 
hvis du vælger at nyde omgi-
velserne mod børnehaven.  
 
 

Centret som hjem 
Du skal først og fremmest 
føle dig hjemme på centret. 
Derfor vil du opleve at de  
enkelte afdelingers kultur er 
præget af dem der bor der.  
 
 

 
Når det er sagt, vil der  
naturligvis være mange ting 
som leve-bo miljøerne har til  
fælles; personalet vil f.eks. 
lave mad i afdelingen, et  
arbejde du er meget velkom-
men til at deltage i, ligesom 
du vil have muligheden for at 
benytte træningssalen og 
varmtvandsbassinet.  
 
Dine muligheder for mange 
forskellige aktiviteter er altså 
store, inde som ude, og der-
med mener vi at have skabt  
gode rammer for sociale  
netværk.  
 
 
Mere information 
Hvis du ønsker mere  
information kan du besøge 
Greve kommunes hjemme-
side: www.greve.dk. 
 
Hvis du har yderligere 
spørgsmål, kan du kontakte: 
 
Greve kommune : 
Pia Bergsøe Kisbye;  
tlf. 43 97 92 57 
 
Forenede Care 
Louise Wesselhoff:  
46 14 16 00  
lowe@forenede-care.dk   
 
 

 
 


