gamla Lundbygården

sektor stöd och omsorg

Välkommen till gamla Lundbygården!
Gamla Lundbygården ligger centralt i Gråbo med
närhet till torget med mataffärer, kafé och bibliotek.
Alldeles nära oss ligger vårdcentral, tandvård och
Parasollens dagcentral.

Kontaktuppgifter

Gamla Lundbygården är bemannad med
omvårdnadspersonal hela dygnet. En sjuksköterska arbetar dagtid. Övrig tid finns sjuksköterska att tillgå på distriktet. Vi samarbetar med
sjukgymnast och arbetsterapeut.
Adress:
Gamla Lundbygårdens äldreboende
Lundbyvägen 33
443 42 Gråbo

Gamla Lundbygården har tre enheter med inriktning
mot somatiska sjukdomar. Enheterna har gemensam
matsal, allrum med tv samt tvättstuga. I anslutning till
allrummet finns gemensam balkong eller uteplats för
härliga dagar. Till varje enhet hör sex lägenheter.
Anhöriga och närstående är alltid välkomna att hälsa
på. Använd ringklockan när entrédörren är låst.

Telefon till enheterna:
Näckrosen 0302−52 10 31
Vildrosen 0302−52 23 43, även natt
Solrosen 0302−52 23 44
Enhetschef 0302−52 19 94
Sjuksköterska 0302−52 20 38

Kontaktperson och värdegrund

Lägenheten och inflyttning

Varje hyresgäst har en kontaktperson
från omvårdnadspersonalen på sin
enhet. Personalen arbetar utifrån en
individuell genomförandeplan som tas
fram tillsammans med hyresgästen.
Den innehåller hyresgästens behov
och önskemål. Den individuella
genomförandeplanen är vårt viktigaste
arbetsredskap för att skapa trygghet
för våra hyresgäster.

Lägenheterna i Gamla Lundbygården är tomma och städade vid inflyttning. Tid och dag för inflyttning sker i samråd
med enhetschef. Inom två veckor efter inflyttning har vi ett
välkomstsamtal med er.

Gamla Lundbygården arbetar enligt
Lerums kommuns värdegrund och
värdegarantier, som har stort fokus på våra hyresgäster
och deras behov och önskemål. I värdegarantin har man
som äldre i Lerums kommun en halvtimme i veckan rätt
till egen tid tillsammans med sin kontaktperson. Två
gånger om året får man också planera en större aktivitet
tillsammans med kontaktpersonen.
Vi lägger stor vikt vid att anhöriga och närstående ska
känna sig delaktiga och att det finns en öppen kommunikation mellan alla parter. Vi brukar anordna ett antal
olika träffar per år och vi gör årligen kvalitetsmätningar
för både hyresgäster, anhöriga och närstående.

Vänd er till enhetschefen med frågor om visning av lägenheten, inflyttning och utflyttning. För frågor om kontrakt
och hyra, kontakta kommunen på telefon 0302−52 10 00.
Säng, madrass och sängbord ingår. Trygghetslarm erbjuds.
Hemförsäkring, telefon och adressändring ansvarar hyresgästen för. Tv-avgiften betalas centralt.
Rummet städas var tredje vecka och badrummet
varje vecka. Fönstren putsas två gånger om året.
Toalettpapper och tvättmedel ingår i hyran.
Anhöriga och närstående ansvarar för byte av
gardiner, lampor och pynt i lägenheten. Fråga
gärna personalen om blommor – tänk på allergier.
Hyresgästen, anhöriga eller god man ansvarar för ekonomi.
Anhöriga och närstående ska om möjligt följa med vid besök utanför Gamla Lundbygården.
Vid utflyttning ansvarar anhöriga eller närstående för att
lägenheten töms, flyttstädas och att nycklar lämnas tillbaka.

Måltider
Gamla Lundbygården erbjuder två olika alternativ till lunch. Alla måltider lagas av köket på
Nya Lundbygården. Utöver nedanstående fasta
mattider erbjuder vi tilltugg under hela dygnet.
Tiderna nedan är cirkatider.
Frukost klockan 9
Fika klockan 11
Lunch klockan 13
Fika klockan 15
Kvällsmat klockan 18

Gemensamma aktiviteter
Varje enhet har ett veckoschema med aktiviteter som ändras efter hyresgästers önskemål.
Vi får ofta besök från andra verksamheter som
erbjuder sång, musik och högläsning. Olika församlingar besöker oss regelbundet för sång och
andakt. Följ gärna våra aktiviteter på Facebook,
där Gamla Lundbygården har en egen sida.
Gamla Lundbygården ligger även nära Parasol-

lens dagcentral, där det finns tillgång till bib- liotek, servering och möjlighet
att delta i olika aktiviteter. Vänd er gärna till personalen för mer
information.
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gkläder och handdukar.
• Eventuella hjälpmedel.
• Gardiner samt gardinstänger och fästen om så behövs.
• Förebygg olycksfall genom att minimera möbler och mattor.
• Hygienartiklar, febertermometer.
• Toalettborste.
• Golvskrapa med långt skaft till duschrummet
• Glödlampor till egna lampor,
gärna en ficklampa också.
• Tvättkorg för smutstvätt.
• Giltig id-handling.
• Värdeskåp för förvaring av pengar.
• Diskmedel och eventuellt sköljmedel.

