Valbergsgården blir
trygghetsboende
Nu är bygget igång. Byggstarten var den 20 maj och fram till mars/april nästa år kommer ombyggnationen att pågå. När den är klar har Valbergsgården utvecklats till ett trygghetsboende.
I huset finns totalt 37 lägenheter,
alla blir uppfräschade med nya kök
och badrum, golv, tapeter m.m. och
handikappanpassningen blir bättre.
Både inomhus- och utomhusmiljön
ska bli mer attraktiv, den senare
med bland annat en ny trädgård.
De sex nya lägenheterna som planerades komma till blir tyvärr inte av,
av kostnadsskäl.
Arbetet görs i tre etapper, varje
flygel tas i en etapp. Huset har tre
flyglar och varje etapp tar cirka tre
månader, innan det är färdigt för de
boende att flytta tillbaka. Under ombyggnadstiden bor hyresgästerna i
andra lägenheter, flertalet utanför
Valbergsgården. Totalentreprenör
för ombyggnationen är Sunne
Byggnads AB.
Arbetet påbörjades i den östra flygeln (Valbergsvägen 2a) och när den
är klar i september börjar man med
etapp 2, som är mellanflygeln vilken beräknas inflyttningsklar före
jul. Etapp 3 börjar efter nyår. Hela
ombyggnaden av Valbergsgården
beräknas vara klar i mars/april 2014.
Informationen till de boende är en
mycket viktig fråga för kommunen.
Alla hyresgäster får information om
bygget och mer exakt tidplan etc.
för sin egen flytt och det som rör
den egna lägenheten m.m. Informationen lämnas muntligt och skriftligt. Även närmaste anhörig får

motsvarande information. Utöver
detta sätter vi upp information på
anslagstavlor på tre olika ställen i
huset. Den kommer också att finnas
på vår webb efter sommaren.
Koordinator för byggprojektet är
Sven-Åke Pettersson (tidigare VD
på Torsby Bostäder).
I hans uppdrag ingår att vara länk
mellan hyresgäster, socialförvaltningens vård- och omsorgsavdelning, kommunens tekniska avdelning och byggnadsentreprenörerna.
Det handlar t.ex. om att kommunicera hyresgästernas behov till byggare, samt att föra tillbaka information från tekniska avdelningen och
byggare till hyresgästerna. SvenÅke är anställd av Torsby kommun.
För att skapa ett kontaktforum
mellan de boende och alla som
jobbar i huset (byggare, tekniska,
hemtjänst m.fl.) har Valbergsrådet
skapats som en viktig länk. När
bygget sedan är klart ska rådet leva
vidare som en levande mötesplats
mellan alla berörda.
Vid Valbergsrådets första möte
bildades två undergrupper: en
speciell trädgårds-/tillgänglighetsgrupp som tar fram förslag om
utemiljön och en innemiljögrupp
som ser över mötesplatser, rum för
hobbyverksamhet, möblering m.m.
I grupperna finns de boende och
fackfolk.

Vill du veta mer, kontakta Sven-Åke
Pettersson, 070- 670 97 46, eller
svenake.pettersson@gmail.com.
Gäller det omsorgsfrågor, kontakta
vård- och omsorgschef Ulla-Lena
Larsson 0560-161 39.
Annette Lauritzen Karlsson
informationsstrateg
0560-160 04
annette.lauritzen@torsby.se

Vad ar ett
trygghetsboende?
Ett boende med gem
enskap och
möjlighet till aktivitete
r för att
erbjuda stimulans i tillv
aron. Det
är också ett boende
med hög
teknisk kvalitet och tillg
ång till
gemensam restauran
g. Inte minst
en tillvaro som skänke
r trygghet
med hjälp av samhäl
lets omvårdande insatser av olik
a slag. Via
Valbergsrådet och den
anställda
värden/värdinnan har
de boende
möjlighet att påverka
vardagen på
Valbergsgården.
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