TÖREBODA KOMMUN
Vård och omsorg
Box 83
545 22 Töreboda
0506-180 00 växel

Välkommen
till
Krabbängsgården
i Moholm
Krabbängsgården är ett särskilt boende med 16 lägenheter.
Vår målsättning är att alla som bor här skall få stöd och hjälp
utifrån sina egna möjligheter och behov

Välkommen som hyresgäst på
Krabbängsgården
Vi är glada att få dig som hyresgäst hos oss och vi är måna om att du
ska trivas.
Detta informationsblad kan ge dig och dina anhöriga svar på en del
frågor, det dyker kanske upp andra frågor och du och dina anhöriga är
alltid välkomna att vända er till någon av personalen.

Om Krabbängsgården
Krabbängsgården ingår sedan 2010 i en hyresrättsförening. Riksbyggens
kooperativa hyresrättsförening, Töreboda äldrebostäder. Som
hyresgäst blir du medlem i hyresrättsföreningen. Föreningen har anlitat
Riksbyggen för fastighetsskötsel. Kommunen står för vård och
stödinsatser.
Från både föreningen, Riksbyggen och Töreboda kommun är vi måna
om en god boendestandard och en trivsam miljö kring boendet.
Din lägenhet är en utav totalt 16 st och de varierar i storlek från ca 28
till 39 kvadratmeter. I fastigheten är det också gott om gemensamma
utrymmen såsom allrum/matrum, uteplatser, altaner, samlingssal mm.

Telefonnummer till personal
 Avdelning ______________________ telefonnummer _______
Här nås alltid vårdpersonal dag o kvällstid.
 Nattpersonal nås på telefon 0506 – 180 57 eller 180 58
 Enhetschef nås på telefon 0506 – 180 52
 Sjuksköterska nås på telefon 0506 – 180 51
 Frågor kring avgifter. Administrationen Tel: 0506 – 18 158

Adress/post och tidning
Mariestadsvägen 14 549 41 Moholm,
Personalen tar med post till respektive avdelning. Om ni prenumererar
på någon tidning så är det bra om detta meddelas till personalen.

Utgångspunkt i personalens stöd
All personal arbetar utifrån ett aktiverande förhållningssätt.

Utrustning i lägenheten
Liten köksdel med skåp, bänk, kylskåp, diskho och uttag för
kaffebryggare eller mikrovågsugn om så önskas. Handikappanpassad
toalett med dusch.
Lägenheten består antingen av 1 eller 2 rum med stor öppning emellan.

Höj och sänkbar säng ingår liksom en kudde och täcke. För övrigt
möblerar du med egna möbler och använder egna gardiner och andra
textilier (t.ex. sängkläder). Bra om det finns 3-4 omgångar sängkläder
att byta med. Vi vill gärna att dina kläder och sängkläder är försedda
med namnetiketter.
Tv-licensavgiften ingår i hyran.
Trygghetslarm finns i alla lägenheter och avgiften är inkluderad i hyran.
Som hyresgäst blir du medlem i hyresrättsföreningen, Töreboda
äldrebostäder. Medlemsavgiften är engångsavgift på 100 kr som
betalas med den första hyran och som återbetalas om man flyttar.
Hyreskontrakt upprättas vid inflyttningen och uppsägning av
hyreskontraktet görs vid flyttning.

Nyckel
Om man önskar ha nyckel till sin lägenhet så kvitteras den ut hos
vaktmästaren.

Försäkring
Hemförsäkring ingår i hyresavtalet, se bifogat informationsblad.

Kontaktpersonal
I kommunens särskilda boenden har alla hyresgäster en egen
kontaktpersonal. Med kontaktpersonalen kan du ta upp speciella frågor
och önskemål som har betydelse för ditt välbefinnande. Du och dina
anhöriga erbjuds ett första samtal en tid efter inflyttningen.

Genomförandeplan
Kontaktpersonalen kommer att tillsammans med dig upprätta en
genomförandeplan. Syftet är att dina önskemål och det som är viktigt
för just dig blir nedskrivet och efterföljs av all personal.

Städning
Städning görs vid behov, i genomsnitt varannan vecka. Byte av
gardiner, utsmyckning och storstädning av lägenheten vill vi att
anhöriga ombesörjer.

Telefon
Om du önskar flytta med telefonabonnemang för fast telefoni
fungerar det precis som vanligt. Kontakta Telia för överenskommelse
om datum.

Kläder och hygienartiklar
Du kan få hjälp av personal med tvätt, dock inte av ömtåliga kläder
som kräver handtvätt och större plagg, t ex jackor. Alla kläder måste
vara märkta med namn. Naturligtvis kan dina anhöriga välja att sköta
klädvården om ni så önskar. Du eller dina anhöriga köper de
hygienartiklar du vill använda.

Måltider
All mat lagas i Krabbängsgårdens tillagningskök. Alla måltider serveras i
det gemensamma köket på avdelningen om så önskas. Förutom
frukost, lunch, kvällsmål och extra kvällsmål serveras eftermiddagskaffe
och även enkelt nattmål om behov eller önskemål om detta finns.
Om du har besök av anhörig eller vän som vill äta lunch så är det
matservering i kökets matsal varje dag mellan 12.00 – 13.00.

Sociala aktiviteter
Dagverksamheten ordnar med aktiviteter i samlingssalen 1
ggr/vecka. Det kan vara musikunderhållning, filmvisning, tipspromenad
mm. Varje lördag håller kyrkan gudstjänst i samlingssalen.
Som anhörig kan du gärna besöka i samband med aktivitet, då är ni
välkomna att gemensamt ta del av det som ordnas.

Medicinska insatser
Sjuksköterska finns att tillgå hela dygnet. Hon/han ansvarar för flera
särskilda boenden på kväll och helg. Personal kan när som helst nå
sjuksköterska via telefon. Läkare från primärvården har ansvar för
boendet. Det kostar som ett besök på vårdcentralen. Läkaren besöker
inte alla utan besök sker efter ditt önskemål och/eller sjuksköterskans
bedömning. Vid akut behov av läkarbesök tas kontakt med
vårdcentralen eller akutmottagning. Vid läkarbesök på vårdcentral eller
sjukhus bör anhörig eller annan närstående följa med.

Rehabilitering
Sjukgymnast och arbetsterapeut finns med i boendets team. De
ansvarar för viss träning tillsammans med personalen samt hjälp med
utprovning av hjälpmedel.

Ekonomi
Du ansvarar själv för din ekonomi men får hjälp med förvaring av dina
pengar och värdesaker om du så önskar. Som anhörig behöver man
kontrollera att pengar finns på avdelningen, max 1000 kr om
personalen förvarar dem (tänk på att det finns växel även i mindre
sedelvalörer). Pengar behövs bl.a. till läkarbesök, provtagning, hår och
fotvård.
Behöver du hjälp med din ekonomi i sin helhet finns det möjlighet att
söka god man.

Besök
Du kan självklart ta emot besök av anhöriga och vänner när du själv vill.
Stora entrédörren låses på kvällen. Ringklocka finns.
Om du får långväga besök som du vill ska kunna sova över, kan vi låna
ut en enkel säng som vi tillfälligt ställer in i lägenheten.

Flyttstädning
Vid flyttning från lägenheten ska flyttstädning utföras. Man väljer om
anhöriga städar eller om man vill anlita städfirma. Särskild information
med bl.a. städinstruktion lämnas om det blir aktuellt.

Klagomål och synpunkter
Vi är måna om att få del av dina åsikter och förslag, du kan alltid prata
med din kontaktman eller övrig personal. På varje enhet finns det också
ett dokument där du kan skriva ned dina synpunkter och klagomål.
Blanketten finns även på kommunens hemsida.

