Vision 2035
Framtidstro i ett färgstarkt Norrköping
År 2035 är Norrköping en av landets främsta miljökommuner med
175 000 invånare. Här har alla barn och ungdomar framtidstro. I en
innovativ miljö stimuleras entreprenörskap och näringsliv som med
bredd och spets attraherar talanger och studenter. Helt enkelt ett
näringsliv och universitet i toppklass.
Här skapar vi livskvalitet genom upplevelser och stolta miljöer. Vi är
en ledande kulturstad och Sveriges musikhuvudstad.
Med respekt för stadens själ och med mod och kreativitet skapar vi
vårt färgstarka Norrköping tillsammans.

Välkommen till
Kalkstensgatan 5

NORRKÖPINGS KOMMUN
Besöksadress: Rådhuset, 601 81 Norrköping
Epost: norrkoping.kommun@norrkoping.se
www.norrkoping.se

KALKSTENSGATAN 5

Vi har en fin trädgård mot söder med berså, porlande vatten,
odlingslådor, boulebana med mera.
På Kalkstensgatan 5 tar vi vår utgångspunkt i den nationella
värdegrunden för
äldreomsorg; vi arbetar för att varje boende ska få leva ett
värdigt liv och känna
välbefinnande. Detta innebär att:
•
•

Kalkstensgatan 5
Äldreboendet på Kalkstensgatan 5 är beläget i
stadsdelen Vilbergen med närhet till
grönområden och Vilbergens centrum med bland
annat affärer, café och bibliotek.

•
•
•
•

du kan så långt det är möjligt påverka när och hur du får
hjälp och stöd
din omsorg planeras och genomförs tillsammans med
dig
du får ett gott bemötande från personalen
du ska uppleva att vi lyssnar på dina synpunkter och
önskemål
ditt privatliv, din integritet och dina livsval respekteras
du ska känna dig trygg.

Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt, där dina
egna resurser tas till vara.

Lägenheten
Huset består av 57 lägenheter för särskilt boende, varav tre
lägenheter är parboende.
På entréplan finns en träffpunkt. Det finns ett samarbete mellan
träffpunkt och boende där vi anordnar vissa aktiviteter
gemensamt såsom exempelvis gymnastik och underhållning.

Lägenheten är cirka 35 kvadratmeter stor. Du har eget badrum
med toalett, dusch och tvättmaskin/torktumlare. Varje lägenhet
har en egen balkong. Din lägenhet är ditt eget boende, vilket
innebär att du möblerar med dina egna möbler samt gardiner.
Det finns en säng samt sängbord i lägenheten. Vår
rekommendation är att du möblerar lägenheten innan du flyttar in
så att det känns trivsam.

Kontaktperson
När du flyttar till Kalkstensgatan 5 kommer du att få en
kontaktperson.
Kontaktpersonens uppgift är att:
•
•
•

•
•

genom samtal med dig komma överens om hur du vill
ha din omvårdnad
och ditt stöd
skriva ner det ni kommit överens om i en
genomförandeplan
tillsammans med dig kontinuerligt utvärdera och följa
upp om det stöd och
den omvårdnad du får motsvarar dina förväntningar och
behov
se till att du får tillgång till de aktiviteter som finns,
utifrån dina intressen
och önskemål
ge dig och dina anhöriga aktuell information.

Genomförandeplan
Tillsammans med din kontaktperson kommer du att planera hur
du vill ha din omvårdnad och ditt stöd, för att det ska passa dig
och dina behov. Det ni kommer överens om skriver
kontaktpersonen ner i en genomförandeplan.
Genomförandeplanen ska följas upp kontinuerligt och revideras
vid behov.

Aktiviteter
Vi har i uppdrag att erbjuda dig aktiviteter varje dag. En aktivitet
kan vara allt från en fika stund tillsammans med andra till

musikunderhållning. Det finns både enskilda aktiviteter och
gemensamma. Du kan självklart ge oss förslag på aktiviteter som
passar just dig.
Exempel på aktiviteter i huset kan vara:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samtal
Tidningsläsning
Sittgymnastik
Cykelturer (på vår side-by-side cykel)
Kaffestunder
Bakning
Musikunderhållning
Bokcirkel
Bingo

Måltider
Måltiderna är bland det viktigaste på dagen och ska vara
trivsamma stunder. Maten lagas i storköket på S:t Persgatan.
Frukost, mellanmål och fika lagas på varje våning. Du väljer
själv om du vill äta i din lägenhet eller i den gemensamma
matsalen. Som anhörig är du också välkommen att beställa mat.
För mer information, prata med personalen på våningen. I varje
lägenhet finns ett kylskåp där du kan förvara dina egna favoriter
till exempel goda ostar, frukt, godis och favoritdrycker.

Hemförsäkring
Du ska ha en egen hemförsäkring, gärna kompletterad med en
allriskförsäkring.

TV och telefoni
TV och telefoni tillhandahålls av Telia. Ett basutbud av tvkanaler ingår i hyran, Kanal 1,2 och 4. Vill du ha fler kanaler
får ni kontakta Telia. TV-licens ingår i hyra för alla lägenheter.

Anhöriga
Anhöriga och andra besökare är välkomna när den boende så
önskar. Vi anordnar anhörigträffar två gånger per år. Då
berättar vi om verksamheten och ni får möjlighet att ställa
frågor till personal och enhetschefer och komma med
synpunkter och tankar. Vid anhörigträffarna kan vi också ordna
föreläsningar kring olika teman.

Sjuksköterska och läkare
Sjuksköterska finns på plats i huset vardagar klockan 06:4517:00. Det finns en huvudansvarig sjuksköterska för varje
enhet. Efter klockan 17:00 samt under helger och nätter finns
det sjuksköterskor tillgängliga vid behov via sjuk- och
hemvårdsteamet. Läkare kommer en gång i veckan. Vid behov
finns det möjlighet till hembesök.

Arbetsterapeut och fysioterapeut
Det finns tillgång till arbetsterapeut och fysioterapeut vid
behov. De finns på plats i huset varje vecka.

Boendepärm
I varje lägenhet finns en boendepärm. Den är till för dig och
dina närstående. Tanken med boendepärmen är att samla all
information på ett och samma ställe. Boendepärmen innehåller

bland annat viktiga telefonnummer, värdighetsgarantier och
broschyr om att bo i ett särskilt boende samt information om
boendet.

När något behöver förbättras
Vi vill att du ska trivas hos oss och vara nöjd med den vård och
omsorg du får. Har du eller dina anhöriga/närstående
synpunkter vill vi gärna att ni framför dem så att vi kan bli
bättre. Du kan vända dig till din kontaktman, annan personal
eller enhetschefen. Det finns en rutin för klagomålshantering i
Norrköpings kommun.

Kontaktuppgifter
Telefonnummer:
Enhetschef 011-15 51 37, 011-15 51 57
Sjuksköterska 011-15 61 92
Våning 2: 011-15 51 11
Våning 3: 011-15 51 13
Våning 4: 011-15 51 16
Adress: Kalkstensgatan 5, 603 56 Norrköping
E-post: sabo.kalkstensg5@norrkoping.se

