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Välkommen till Trumpetaregatan 2!

Trumpetaregatan 2 är ett vård- och omsorgsboende som har 52 lägenheter på 5
avdelningar. Det är även känt under namnet Mariabacken. Det är vackert beläget
med vacker natur alldeles intill boendet. Vi har fina trädgårdar och uteplatser för
att komma ut i friska luften för dem som önskar. För den som gillar att shoppa
eller umgås på caféer har vi nära till Mirum Galleria. Det är också lätt att ta sig hit
med kollektivtrafiken.

TRUMPETAREGATAN 2

Vårt boende är känt för den glada stämningen
Du möts av personal som har ett professionellt förhållningssätt och har dig i
fokus.
På Trumpetaregatan finns det personal dygnet runt som hjälper dig med det du
behöver. Alla dagar klockan 7.00–17.00 finns det sjuksköterskor på enheten. Det
finns även en läkare som kommer hit en gång i veckan.
Övrig tid ansvarar sjuk- och hemvårdsteamet för akuta insatser. Det finns även
arbetsterapeut och sjukgymnast som kommer hit regelbundet.
Fotvård och hårvård finns också tillgängligt på enheten.

Individuell genomförandeplan och kontaktman
För oss är det viktigt att du trivs och är trygg. En av oss som arbetar på boendet
blir din kontaktman. Tillsammans skriver vi en individuell genomförandeplan om
hur du vill ha din vardag. Det är viktigt för oss att få reda på hur just du önskar att
få din hjälp.

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.

Mat
På Trumpetaregatan beställer vi lunch från stora centralköket i kommunen. Du har
alltid två rätter att välja på. Frukost och middag lagar vi på avdelningen. Du har
möjlighet att komma med förslag på mat som ska tillagas till middagen. Vill dina
anhöriga eller närstående äta lunch tillsammans med dig går det bra att beställa.
Beställningen görs av personalen senast dagen innan och kostnaden kommer
sedan att faktureras.
I varje lägenhet finns ett mindre kylskåp där du kan förvara dina egna
favoriter till exempel frukt, godis och favoritdryck. Du avgör själv om du vill inta
dina måltider tillsammans med andra i den gemensamma matsalen eller om du
föredrar att äta på ditt rum.

Egen lägenhet
Du möblerar upp din lägenhet hur du vill ha det. Säng finns redan. Sängkläder och
kuddar och handdukar finns att tillgå hos oss, men du får gärna använda dina
egna. Vår rekommendation är att dina möbler finns på rummet innan du flyttar in
så att det känns trivsamt.

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,
Trumpetaregatan 2.

Besök
Du får ta emot besökare när du vill. Porttelefon finns vid varje ingång, där
besökare ringer på avdelningen som öppnar dörren. Parkering finns i närliggande
område. Parkeringstillstånd finns att tillgå på avdelningen, kontakta personalen
vid behov.

Bra att veta
• Då boendet är ditt hem, där du har eget hyreskontrakt rekommenderar vi att du
tecknar hemförsäkring precis som vanligt.
• TV-licens ingår i hyran.
• Vid behov av användning av telefon eller internet står du för det själv.
• Du får även köpa egna personliga hygienartiklar.
• Om det finns behov får du trygghetslarm av boendet.
• I din lägenhet finns ett värdeskåp där du kan förvara dina pengar.

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.

Kontakta oss
Trumpetaregatan 2
603 67 Norrköping
Enhetschef
Lise-Lotte Hübsch
Avdelning 1
Avdelning 2
Avdelning 3
Avdelning 4
Avdelning 5
Sjuksköterskor

011-15 12 72
011-15 12 83
011-15 12 84
011-15 12 85
011-15 51 74
011-15 51 76
011-15 12 86

