Torsbys seniorer i centrum

Torsbys första
trygghetsboende
är invigt

Så äntligen, efter över ett års byggnationer,
är trygghetsboendet på Valbergsgården
färdigrenoverat och invigt.
Aktivitetssamordnare Anette Edberg samspråkar med Britt Eriksson och Gun-Britt Wärme
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Alla lägenheterna har fått en rejäl
ansiktslyftning. Lägenheterna har
utrustats med ny fräsch inredning i
kök och badrum samt nya fönster,
golv och tapeter. Allt detta bidrar
till att varje lägenhet upplevs som
nybyggd. Varje enskild lägenhet har
tagit tre månader att färdigställa.
Under byggtiden har hyresgästerna
haft ett alternativ boende – några
på Valbergsgården och andra på
Solliden.
Alla gemensamma utrymmen
har fått nya fräscha färger och ytskikt så att helheten upplevs som
varm och välkomnande.
Kvar sedan tidigare finns den
välbesökta restaurangen ”Mätt o
Go” som nu också blir till gemensamt utrymme för kaffe och umgänge
då restaurangen inte är öppen.
De övriga gemensamma utrymmena har fräschats upp för aktiviteter som gymnastik, musik m.m.
De boende får också möjlighet till
bad på vissa tider i direkt anslutning till fastigheten.
Fastighetens yttre med trädgård
och gångvägar i vacker miljö samt
uteplatser för fina dagar m.m.
kommer att ställas iordning enligt
separat planering.
Den anropsstyrda bussen för billiga resor till centrum har fått en
hållplats direkt utanför Valbergsgårdens entré.

Maten är mycket omtyckt

Aktiviteter

Alla aktiviteter i huset kommer att samordnads och utvecklas av husets egen
”glädjespridare” eller aktivitetssamordnare som hon hellre kallar sig själv,
Anette Edberg. All den personal som
möter de boende under dagen är glädjespridare enligt hennes personliga sätt
att tänka om verksamheten. Liksom
tidigare bidrar organisationer och frivilliga i hög grad till aktiviteter och trivselträffar på Valbergsgården. De boende
får löpande veta vad som är på gång och
har goda möjligheter att påverka vilka
aktiviteter de önskar ta del av.

Gôtt å leva

Tanken med denna boendeform
är att kunna skapa en tillvaro som
befrämjar och utvecklar såväl kropp
som själ. Det är lugnt och tryggt
med stimulerande omgivningar
som ger möjlighet till gemenskap
och aktiviteter. Inte minst ett hus
med goda grannar upplevs av
många som mycket viktigt.
Hela tanken med trygghetsboendet
sammanfattades väl när i Galenskaparnas sång ”Det ska va gôtt å leva …”.

Kommunens ambitioner

En ytterligare tanke med denna
satsning är också att äldre som inte
bor på ett trygghetsboende ska
kunna få ta del i gemenskap och
aktiviteter som anordnas. Om detta

kommer mer information längre
fram. Aktivitetssamordnaren Anette
Edberg kan berätta mer om detta.
Har du frågor så kontakta Anette på
telefon 0560-166 03.

Fler trygghetsboenden

I september invigs ytterligare ett trygghetsboende. Denna gång i Stöllet. Ett
boende som ska leva upp till samma
ambitioner som på Valbergsgården.
Våra seniorer har visat ett stort
intresse för trygghetsboenden runt
om i kommunen och redan i dag
står ett 50-tal personer på kö till
trygghetsboende i centrala Torsby.
Ytterligar önskemål om trygghetsboenden har framförts i kommunens
norra delar i samband med de medborgardialoger som genomförts av
politiker från kommunfullmäktige.
För att få hyra en lägenhet i trygghetsboendet ska man ha fyllt 70 år,
alternativt att en i hushållet fyllt 70
år. Sedan är det kötiden som räknas.
Är du intresserad av att närmare
ta del av ett trygghetsboende,
kanske göra ett besök för att på
plats bilda dig en uppfattning eller
helt enkelt ställa dig i kö, så är du
välkommen att kontakta Eva-Lena
Kvarnlöf på kommunens bostadsförmedling, 0560-160 64.
Sven-Åke Pettersson
070-670 97 46
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