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Välkommen till Valhallavägen 1A!

Valhallavägen 1A är ett särskilt boende, byggt 2008, som ligger i centrala Krokek
utanför Norrköping. På boendet, som består av tre våningar, finns det 41
lägenheter som är cirka 32 kvadratmeter stora. 14 av lägenheterna är särskilt
anpassade för personer med demenssjukdom.
Den nedre våningen har egna terrasser till alla lägenheter och alla övriga
lägenheter har egen balkong. Trädgården bjuder in till utevistelser genom bland
annat olika fruktträd och bärbuskar. Det finns även utemöbler för alla som önskar
ta en kaffepaus eller bara njuta av omgivningen.
Hos oss är det oerhört viktigt att varje boende får känna sig välkommen och bli
bemött med respekt, värdighet och får känna välbefinnande.

VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Genomförandeplan och kontaktman
Kontaktmannen är en person som har extra ansvar för din omvårdnad. Din
kontaktman gör även upp genomförandeplanen tillsammans med dig, där skriver
vi hur du önskar din omvårdnad.
Sjuksköterska
Det finns en sjuksköterska på varje våning som är ansvarig för den medicinska
omvårdnaden.
Möblering
Rummen möbleras med egna möbler och gardiner samt sängöverkast. Det finns
säng och sängbord i varje lägenhet. I varje lägenhet finns det tvättmaskin.
Värdesaker
Du kan behöva ha fickpengar för till exempel hårvård, fotvård, hygienartiklar och
annat. Denna fickpeng får vara max 1000 kronor.
Vi kan förvara pengarna inlåsta åt dig om du vill, då måste du ha en inbunden
kassabok där vi redovisar insättningar och uttag. Vi ansvarar inte för värdesaker i
din lägenhet.
Mat
Lunch och kvällsmat kommer ifrån Rosslaskolan på vardagarna och från
Sandbyhovs köket på helgerna. Dina anhöriga kan även äta hos dig om ni önskar,
detta beställs i förväg hos personalen på våningen. Vi bjuder anhöriga på kaffe.
Aktiviteter
Vi erbjuder olika aktiviteter dels på respektive våning och dels på Träffpunkten
som vi har ett mycket gott samarbete med.
Vi erbjuder dig även detta
Huset har TV-licens för alla som bor här, vilket gör att du behöver inte skaffa
egen licens om du har TV.
Det finns arbetsterapeut och sjukgymnast om behov finns och vi anlitar läkare
från Krokeks vårdcentral som har ett medicinskt ansvar.
Fotvård och hårvård finns möjlighet till i huset.

Bra att veta
Om du önskar att ha telefon skaffar du ett eget telefonabonnemang.

Vill du ha en egen dagstidning prenumererar du som vanligt, det finns en
gemensam på varje våning.
Du får själv ordna med egen hemförsäkring.
När något behöver förbättras
Om du känner dig missnöjd med något kan du vända dig till din kontaktman,
någon annan på våningen eller till enhetschefen. Kommer vi inte fram till en
gemensam lösning kan du gå vidare med frågan. Det finns en rutin för
klagomålshantering i Norrköpings kommun som du också får information om vid
inflyttningen.

Adress:
Valhallavägen 1A
618 30 Kolmården

Enhetschef : Anne Ringdahl 011-15 78 20
Områdeschef : Eva Abrahamsson 011-15 12 68
Samordnare : Ursula Sandberg 011 – 15 79 10

Sjuksköterskornas telefonnummer på respektive våning:

Våning 1 : 011 - 15 78 16
Våning 2 : 011 – 15 79 46
Våning 3 : 011 – 15 79 48

Alla vi på Valhallavägen 1A önskar dig varmt välkommen!

