Leva livet på Valbergsgården
Första etappen i ombyggandet av Valbergsgården till ett trygghetsboende var klar i mitten av september. De boende flyttade då in i sina nyrenoverade lägenheter efter att ha haft tillfälligt boende
under ombyggnadstiden.
Ombyggnadsetapp 2 startade i slutet av september och beräknas vara
klar i slutet av januari 2014. Därefter börjar den sista etappen som
blir inflyttningsklar april/maj 2014.
Tidplanen är lite senare än det från
början var tänkt.
När så hela Valbergsgården fått
sitt lyft i form av helt nya lägenheter, ny färgsättning av huset både
utvändigt och invändigt och slutligen en upprustning av den yttre
miljön bland annat i form av en helt
ny trädgårdsdel börjar arbetet med
att ge de boende ”inre” kvalitet i
tillvaron.
De boende, som ofta är äldre, har
hjälp av hemtjänstens personal. Vad
vi dessutom vill skapa är gemenskap för att bryta eventuell ensamhet samt aktiviteter för både kropp
och själ. Man vill självklart ha ett
värdigt och innehållsrik liv även på
ålderns höst.
För att uppnå detta kommer en
värd/värdinna att anställas som i sin
tur ska engagera tillgängliga krafter
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– både ideella organisationer och
privata och kommunala organisationer. Ett nav i verksamheten blir
den gemensamma restaurangen där
måltider serveras dagligen, sammankomster av olika slag anordnas,
möjlighet till fysiska aktiviteter, en
trädgård för vila och samvaro fina
sommardagar osv. I ”Valbergsrådet”
framför de boenden sina önskemål
om kommande aktiviteter.

Ett bra liv är ett aktivt liv – var
och en efter sin förmåga och
önskan.

När detta skrivs har precis TVserien ”Sveriges bästa äldreboende”
gått på TV. Programserien pekar på
att ett bra liv – förutom bra kost och
rätt medicin – även måste bestå av
stimulans och aktiviteter för både
kropp och själ.
Vi hoppas och tror därför att
Valbergsgården ska bli ett mycket
bra boende med människor som ser
fram emot livet varje dag och vill
Leva Livet.

Vill du veta mer, kontakta mig
gärna. Gäller det omsorgsfrågor,
kontakta vård- och omsorgschef
Ulla-Lena Larsson 0560-161 39.
Sven-Åke Pettersson
koordinator för byggprojektet
070-670 97 46
sven-ake.pettersson@gmail.com

