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Procedure Plejeboligområdet

Emne: Flag og flagdage

Flagdage
Flaget hejses ved beboerfødselsdage, ved beboers død, samt på officielle flagdage. 
Ønsker beboeren ikke at flaget hejses, skal dette respekteres.

Når der flages i anledning af beboers død skal flaget på halv stang. Hvis beboeren er afgået 
ved døden sent på dagen, kan der i stedet flages på dagen hvor beboeren bisættes. Når der 
flages på den dag hvor beboeren bisættes, skal flaget hejses på hel stang når bisættelsen er 
foretaget.
Ved hejsning/ og nedtagning af flag på halv stang, skal flaget først føres helt til tops.

Hvis der på samme dag, hvor der ville blive flaget på halv stang på grund af beboers død, er 
fødselsdag eller officiel flagdag skal der flages på hel stang.

Hejsning af flaget
På Albertshøj er det den enkelte afdeling, som er ansvarlig for at hejse flaget ved beboernes 
fødselsdage og ved død.
På officielle flagdage er det personalet (plejebolig) på 3. sal, sal, som hejser flaget .
(Når officielle flagdage, falder på en hverdag, er det teknisk serviceleder, der hejser flaget)

I Humlehusene er det det enkelte hus, der er ansvarlig for flagning.

Nedtagning af flaget
På fødselsdage og ved død er det beboerens afdeling der tager flaget ned. 
På Albertshøj: På officielle flagdage er det personalet (plejebolig) på 3. sal, der tager flaget 
ned. 
I Humlehusene er det det enkelte hus, der tager flaget ned.

Når flaget ikke er på stangen skal der hejses vimpel.

Opbevaring af flag
Albertshøjs flag opbevares i skuret ved flagstangen..
Humlehusene 1 + 7, her opbevares flag på gruppelederens kontor.

Flagtider
Flaget hejses ved solopgang, dog tidligst kl. 08.00
Flaget tages ned ved solnedgang, dog senest kl. 20:00
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Officielle flagdage

1. januar Nytårsdag

 5. februar Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse 
Mary

6. februar Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie

 Skiftende dato Langfredag (halv stang hele dagen)

 Skiftende dato Påskedag

  9. april Danmarks besætttelse (halv stang til kl 
12:00)

16. april Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

29. april Hendes Kongelige Højhed Prinsesse 
Benedikte

  5. maj Danmarks befrielse 1945

 Skiftende dato Kristi Himmelfartsdag

 Skiftende dato Pinsedag

26. maj Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik

  5. juni Grundlovsdag 

  7. juni Hans Kongelige Højhed Prins Joachim

11. juni Hans Kongelige Højhed Prins Henrik

15. juni Valdemarsdag. Genforeningsdagen 1920

5. september Danmarks udsendte

25. december Juledag
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Denne udgave er lagt på 
www.plejebolig.albertslund.dk 
og gældende fra:
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