Valbergsgården kan bli ett
modernt trygghetsboende
I Torsby kommun pågår planering för att göra Valbergsgården till ett nytt och fräscht trygghetsboende, med tillgång till god service och aktiviteter för de som bor där. Lägenheterna kommer att renoveras och det blir sex nya efterlängtade lägenheter.
Just nu pågår upphandling av vilket
företag som ska bygga om huset
och därefter ska kommunstyrelsen
besluta om det blir någon ombyggnad och vilket byggföretag som i så
fall får uppdraget.
Valbergsgården är idag ett servicehus i centrala Torsby där det finns
37 lägenheter, grupplokaler för
hemtjänstpersonal, rehab, hjälpmedelsförråd, LSS-verksamhet och
ett flertal kontorsarbetsplatser för
bl.a. områdeschefer, kost- och städledning etc. I huset finns restaurang
och samlingslokaler.
Planerna på ett trygghetsboende
håller på att växa fram och bli
tydligare, men alla formella beslut
är ännu inte fattade. Kommunen
har börjat bjuda in till olika möten
för att ge information och svara på
frågor. Personer som idag bor på
Valbergsgården och deras anhöriga,
nya hyresgäster, pensionärsorganisationer och andra intresserade har
varit med på mötena. Det senaste
mötet var den 12 december, då vi
annonserade i TorsbyBladet, att alla
som ville veta mer var välkomna.
När denna tidning, Torsby Nu, går i
tryck har detta möte ännu inte varit.

Mer information kommer

Alla som bor på Valbergsgården
och deras anhöriga kommer att få
mer exakt information allt eftersom detaljerna blir tydligare. Det är
självklart mycket viktigt att byggnationen och flytten sker i största
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samförstånd med de boende. Hyresgästerna kommer också att vara
med och välja tapeter och golvmattor bland ett urval.
För att kunna renovera huset blir
det nödvändigt att de som bor där
får bo någon annanstans under
några månader, till dess den egna
lägenheten är färdigrenoverad. Det
kan antingen vara i någon av de sex
nya lägenheterna som först byggs i
Valbergsgården eller i lägenheter i
Sollidens äldreboende. Allt sådant
kommer varje hyresgäst att få veta i
god tid innan. Man kommer också
att få hjälp med flytten och andra
praktiska saker runt denna.

Stort renoveringsbehov

Valbergsgården byggdes 1976 och
har de senaste 20 åren egentligen
inte genomgått någon omfattande
renovering, och behovet är därför
stort. Lägenheterna kommer att
bli uppfräschade med nya kök och
badrum, handikappanpassningen
blir bättre osv. Både inom- och utomhusmiljön ska bli mer attraktiv.

Mer aktivitet och service

Det finns önskemål både från personer som bor på Valbergsgården
och deras anhöriga och även bland
personer som bor i Torsby med
omnejd om fler och ”roligare”
aktiviteter för pensionärer. Tanken
med att göra om Valbergsgården till
ett trygghetsboende är bl.a. att öka
utbudet av aktiviteter. Diskussion

förs om en s.k. värdinna (eller värd)
som skulle kunna ha som uppgift
att samordna och arrangera aktiviteter, utifrån behov och önskemål.
Genom att huset renoveras skapas
också fler samlingsplatser där man
t.ex. kan ses och spela kort eller
handarbeta eller vad man nu vill
göra, i mindre grupper.

Statliga bidrag möjliggör

Statliga bidrag ges till kommuner
som önskar bygga om äldre servicehus till moderna trygghetsboenden.
Boverket, som är en statlig myndighet, sätter upp normer för vad
som ska gälla för detta. Dels ska det
finnas utrymmen för mat, samvaro,
hobby m.m., dels finnas personal
som skapar kontakt och erbjuder
gemensamma aktiviteter. Det ligger helt i linje med det behov och
de önskemål som Torsby kommun
försöker tillgodose genom en renovering och ombyggnad av Valbergsgården.

Vill du vill veta mer

Kontakta fastighetschef Mats Ågren
0560-160 67 om det gäller tekniska
frågor. Gäller det omsorgsfrågor,
kontakta äldreomsorgschef
Ulla-Lena Larsson 0560-161 39.
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