Sågvägen 10

Vickelbygården
Vickelbygården är ett särskilt boende för äldre personer med 58 platser
och 7 demensplatser. Vickelbygården ligger i Skärblacka, ca 2 mil utanför
Norrköping. Vickelbygården ligger mycket naturskönt, med många
asfalterade gångvägar, som gör det enkelt att komma ut på en promenad.
Vi anordnar även aktiviteter och underhållning regelbundet.
Fotvård och hårfrisör finns i våra lokaler och kan anlitas efter beställning
för den som önskar. Det finns regelbundet tillgång till arbetsterapeut och
sjukgymnast samt läkare.

Lägenheterna
Alla lägenheter har ett mindre pentry, med kylskåp, diskbänk med plats för
egen kaffebryggare, samt eget hygienutrymme. Du möblerar med egna
möbler, förutom sängen och sängbord som redan finns här. I varje rum
finns uttag för telefon och tv. Tv-licens ingår i hyran. Du bör teckna en
egen hemförsäkring, kommunens försäkring omfattar endast kommunens
egendom. Nästan alla lägenheter har egen uteplats där du har möjlighet
att ha egna utemöbler och mindre plantering.

Kontaktman och Genomförandeplan
För oss är det viktigt att du trivs och är trygg. När du flyttar in får du en
kontaktman. Det är någon som har extra ansvar för din omsorg.
Kontaktmannen gör en Genomförandeplan tillsammans med dig. I
Genomförandeplanen dokumenteras hur du önskar få ditt stöd och hjälp.
En gång per månad kan du och din kontaktman sitta ner för samtal enligt
kommunens värdighetsgarantier.
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Värdegrund
Vi arbetar efter att du ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
Det innebär att vi respekterar din personliga integritet. Du ska själv kunna
bestämma och vara delaktig i beslut kring din omvårdnad. Det är viktigt att
du som bor här ska vara trygg och känna meningsfullhet.

Kontakta oss gärna
Du alltid välkommen till oss. Dina frågor eller synpunkter är viktiga i vårt
arbete och bidrar till kvalitetsförbättringar. Ta gärna kontakt med någon av
oss om du har frågor eller synpunkter.

Kontaktuppgifter
Blåvång
Höger sida 011-15 79 38
Vänster sida 011-15 79 65
Gröndalen
011-15 79 51
Röbrinken
Höger sida 011-15 79 39
Vänster sida 011- 15 79 35
Nattelefon (21.00-07.00)
011-579 64
Sjuksköterska
011- 15 22 96
Enhetschef Blåvång och Gröndalen
011-15 79 33
Enhetschef Röbrinken och Nattpersonal
011- 15 79 77
Besöksadress:
Sågvägen 10, 617 34 SKÄRBLACKA
Fax 011-586 71
e-post: sabo.sagvagen10@norrkoping.se

