Grönskande enhet för äldre med tillgänglighet i fokus
När Södergården byggs ut skapas nya
miljöer både inomhus och utomhus.
Den nya innergården ska bli en grönskande oas som stimulerar sinnena och
uppmuntrar de boende till aktivitet.
Tillbyggnaden med 20 nya lägenheter för
särskilt boende ska stå klar för inflyttning i
mars nästa år och det finns många behov att
ta hänsyn till i planeringen och byggandet.
Anpassningar har gjorts för olika typer av
funktionsnedsättningar.
Sandra Karlsson, enhetschef på Södergården, berättar att färgvalen i byggnaden är
gjorda med omsorg
- Vi har inhämtat kunskap från sakkunniga, våra medarbetare och från vetenskapen. Underlaget på Södergårdens nya innergård blir ljust och jämnt. Upphöjda odlingslådor ska möjliggöra bärplockande
Vi har också gjort studiebesök på nybyggda från rullstolen.
boenden. Vi vet till exempel att starka nyanser av grönt, blått, rött och gult är färger -Doftande buskar som schersmin och En gång som sammanbinder den gamla och
som rekomenderas vid färgsättning av sär- syren ska hjälpa till att väcka gamla minnen nya delen av Södergården gör att alla boende
till liv hos de boende, säger fastighetschef kommer att få tillgång till innergården, inte
skilt boende, säger hon.
Maria Stridfeldt.
bara de som flyttar in i de nya lägenheterna.
Med rätt färgsättning kan den boende lätDet dröjer förstås innan den nya innergår- Södergården kommer bli en stor byggnad,
tare lokalisera sig i sin närmiljö och få en den blir en grönskande oas, men upphöjda därför kommer de olika enheterna ha
ökad känsla av självständighet, delaktighet odlingslådor ska göra det möjligt att ploc- färgteman för att göra det lättare at hitta och
och trygghet. I lägenheternas badrum har ka bär från rullstolen under sommartid. känna igen sig. Tillbyggnaden kommer vara
kaklet till exempel mörkare färg bakom Låga fönster ska göra att även den som är den ”gröna” enheten.
handfat och toalett för att det ska bli enklare sängliggande kan följa årstidsväxlingarna Runt huset ska en promenadslinga anläggas
att orientera sig. Utomhus är markmate- utanför.
där bänkar kommer att placeras ut med 50
rialet ljust och jämnt så att innergården ska
-Personer som inte klarar sig själva kom- meters mellanrum för att ge möjlighet till
hålla hög tillgänglighet.
mer att behöva hjälp och då blir rummet en vila. Där kan de boende gå tillsammans med
För att uppmuntra till aktivitet kommer det arbetsplats. Därför har även goda arbets- personalen, eller tillsammans med anhöriga
att finnas träningsredskap på innergården. förhållanden för personalen högprioriteras som kommer på besök.
Genom armgång och armlyft kan de boen- så att arbetet kan genomföras på ett tillfredställande sätt, säger Sandra Karlsson.
de förbättra styrka och rörlighet.

Lena Dibbern blir kommunens nya socialchef
Kommunens nuvarande socialchef går
i pension vid årsskiftet.
Nu är det klart att kommunens nya
socialchef heter Lena Dibbern.

Kommunens nya socialchef heter Lena Dibbern.

- Det känns mycket bra att vi lyckats
rekrytera en sådan erfaren och erkänt
duktig socialchef som Lena hit till Kungsör, säger kommunchef Claes-Urban Boström.
Lena Dibbern arbetar idag som administrativ chef i Hallsbergs kommun med
uppdrag att leda kvalitetsutvecklingen.

Innan dess var hon socialchef i Hallsberg
under 4,5 års tid. Hon har tidigare erfarenhet av att arbeta i västra Mälardalen då
hon fram till 2011 var socialchef i Arboga
kommun.
- Jag längtar tillbaka till socialtjänsten och
för mig känns tjänsten som socialchef i
Kungsör som att komma hem. Jag vill arbeta
i en verksamhet som är medborgarnära. Jag
uppskattar också att Kungsör, Arboga och
Köping har ett tätt samarbete, säger Lena
Dibbern.

Vi söker trygga familjehem med värme
Är du en trygg vuxen som har tid,
tålamod och engagemang för att
stötta en ungdom i en svår situation?
Då kan du göra skillnad.
Ibland kan barn och ungdomar behöva
flytta till en annan familj för en längre eller
kortare tid.
Vi söker framförallt familjehem som med
vårt stöd kan erbjuda barn en tillvaro fylld
av trygghet, värme och kärlek.
Vi erbjuder utbildning, handledning, råd

och stöd från erfarna handläggare och
ersättning enligt SKL:s rekommendationer.
Ni kanske redan idag är familjehem, eller
har funderat en tid på att bli det? Vi
behöver dig, oavsett vart du bor.
Låter det intressant? Hör av dig till
familjehemssekreterare Anna Jovanovic,
anna.jovanovic@kungsor.se,
0227-60 01 34.
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