Informationsblad

Generalsgatan 9
Generalsgatan 9 är ett särskilt boende beläget i centrala Norrköping, nära till
bland annat affärer och restauranger. Huset byggdes 1977 och har renoverats i
omgångar. Idag består huset av 51 lägenheter fördelade på fyra våningar, en
träffpunkt samt lokaler för hemtjänsten i närområdet.
•

De 23 lägenheterna på våning 2 och 5 riktar sig till personer med
demenssjukdom.

•

Våning 3 och 4 med vardera 14 lägenheter är ett särskilt boende.

•

För att bo på Generalsgatan 9 krävs biståndsbeslut. Det gäller inte vid hyra
enligt parboendegarantin.

•

Träffpunkten vänder sig till alla, oavsett om du bor på Generalsgatan 9
eller inte. I restaurangen kan personer som bor i ordinärt boende äta lunch
alla vardagar i veckan. Maten förbeställs.

Att flytta in på Generalsgatan 9
När du flyttar in skrivs ett kontrakt mellan dig som hyresgäst och Norrköpings
kommun som hyresvärd. I samband med det får du nycklar och taggar. Du
ansvarar för att hålla lägenheten i gott skick. Du får möblera lägenheten som du
vill, men tänk på att mattor och sladdar kan utgöra en olycksfallsrisk.
Det ingår en höj- och sänkbar säng samt ett sängbord. Möblera gärna med
personliga saker, ett litet köksbord eller varför inte favoritfåtöljen?
Du använder egna sängkläder och eget linne om du så önskar.

Levnadsberättelse
När du flyttar in i din lägenhet erbjuds du att skriva en levnadsberättelse, som du
och eller dina anhöriga fyller i. Detta för att du ska få så god omsorg som möjligt
även när minnet sviker. Om du redan har en levnadsberättelse tar vi gärna del av
den. Du får också en kontaktman bland personalen. Dennes uppgift är att
tillsammans med dig säkerställa att du får den vård och omsorg du vill ha.
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Kontaktman
Kontaktmannen skriver en genomförandeplan tillsammans med dig. Där står
målen för insatserna samt när och hur dessa ska genomföras.
Om kontaktmannen ska ansvara för en del av dina pengar skrivs en
överenskommelse mellan enhetschefen och dig eller den gode mannen. Vi tar inte
emot några pengar innan dess. Då behöver du också köpa en inbunden kassabok
(ej häftad) och plånbok som förvaras tillsammans med pengarna.

Du som är anhörig
Som anhörig kan du få stöd och råd genom samtal och olika anhöriggrupper.
Kontakta, eller be någon personal att kontakta, en av kommunens
anhörigkonsulenter på Anhörig- och kunskapscenter. De finns till för just dig som
anhörig eller närstående.

Adress
Generalsgatan 9 (samt lägenhetsnummer)
602 26 Norrköping
Ditt fyrsiffriga lägenhetsnummer står skrivet på adresslistorna på entréplan och på
hyreskontraktet. Det behöver du uppge i samband med adressändringen.

Kontaktuppgifter
Generalsgatan 9:1
Enhetschef
Våning 3
Våning 4

011-15 25 89
011-15 24 44
011-15 24 56

Generalsgatan 9:2
Enhetschef
Våning 2
Våning 5

011-15 24 55
011-15 24 29
011-15 24 62

Sjuksköterskeexpeditionen
Områdeschef
Växel

011-15 24 64
011-15 12 68
011-15 00 00

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, anhörigkonsulenter och
demensteamet nås via kommunens växel på telefonnummer 011-15 00 00
E-postadresser
Vård- och omsorgskontoret
Generalsgatan 9

vardochomsorgskontoret@norrkoping.se
sabo.generalen9-1@norrkoping.se

Varmt välkommen att flytta in på Generalsgatan 9!

