Attendo Fridhemsvägen

livsstilsboende med inriktning Utevistelse & Trädgård
Attendo Fridhemsvägen är ett livsstilsboende med
inriktning Utevistelse & Trädgård. Här finns ett atrium
med utsikt över ån och staden och ett solrum för att få
sommarkänsla även en mörk höstdag. Den inbjudande
trädgården har utegym, grillplats och pergola för att
bjuda in till aktivitet och utevistelse. Vi fokuserar på
välmående i både kropp och sinne.

Vård & Omsorg

Att du får din omsorg på det sätt du vill ha den är vårt mål. Hos oss får du en kontaktman som
tillsammans med dig planerar dina insatser utifrån dina önskemål. Ni skapar en individuell genomförandeplan som bland annat innehåller din levnadsberättelse samt önskemål om hur du vill ha det i
din vardag.
Attendo Fridhemsvägen är bemannat dygnet runt av våra professionella och engagerade medarbetare.
En sjuksköterska finns alltid tillgänglig på boendet dagtid och på kvällar och helger finns en joursjuksköterska att tillgå vid behov. Alla som bor hos oss på Fridhemsvägen har en omvårdnadsansvarig
sjuksköterska som är ansvarig för just din hälso- och sjukvårdplan. Vi är kopplande till närliggande
vårdcentral och läkare kommer till oss varje vecka för hembesök.
Du har också tillgång till arbetsterapeut och fysioterapeut som kommer till verksamheten varje vecka
och vid behov. De håller i både individuell träning och gruppträning.

Boende

Boendet består av tre våningsplan med 54 ljusa fina lägenheter fördelade på sex avdelningar med
tillhörande trevliga gemensamma utrymmen.

Lägenheterna är utrustade med trinettkök och ett stort tillgänglighetsanpassat badrum med dusch.
Säng finns i lägenheten när du kommer. I övrigt möblerar du med dina egna möbler och tar med dig
sänglinne, kudde, täcke, hygienartiklar och kläder. Vi hjälper dig självklart med tvätten. Det finns
wifi och ett grundutbud för TV. Det finns även möjlighet till ip-telefoni. Du ansvarar själv för att
teckna, underhålla och säga upp ditt telefonabonnemang. Hemförsäkring tecknar du själv.

Måltider

Frukost, lunch och kvällsmat serveras i våra gemensamma matsalar eller i din lägenhet om så
önskas. Under dagen serveras också mellanmål och kaffe. Varje måltid är anpassad efter dina behov
och önskemål. I möjligaste mån tillreder vi maten från grunden. Matsedeln är anpassad efter säsong
och det finns alltid en alternativ maträtt du kan välja.

Aktiviteter

Attendo Fridhemsvägen har en aktivitetsansvarig som tillsammans med våra medarbetare kan
erbjuda ett rikt utbud av aktiviteter anpassade efter ork, intressen och önskemål. Allt från grupp
gymnastik och spel till dans, sångstunder och gudstjänster. Vår aktivitetsansvarige står för planeringen av våra aktiviteter och vi har minst två aktiviteter varje dag.
Verksamhetens atrium och solrum används för rekreation och vårt utegym för att främja hälsa och
välmående. I vår trädgård finns möjlighet till sköna stunder i solen och när vädret tillåter flyttar vi
gärna ut våra aktiviteter dit.

Närstående

Dina nära och kära är alltid välkomna att hälsa på. Vi bjuder in till anhörigträffar minst två gånger
per år och nyhetsbrev skickas regelbundet ut till alla närstående.
Vid fester eller högtidsfirande bjuder vi även in närstående så att vi kan ha det lite trevligt tillsammans! Vi har också återkommande boende- och närståenderåd.
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Kontakt
Marie Hindrikson, verksamhetschef: 0725 22 50 40
marie.hindrikson@attendo.se

Fakta
Byggår 2020
Lägenheten är 31,5 kvm
Hyra 6 900 kr exkl el
Wifi ingår
Adress
Fridhemsvägen 13, Ronneby

