Humlegården

Välkommen till Humlegården
Humlegården och Ekgården är de särskilda boendeformer för
äldreomsorgen som Vingåkers kommun erbjuder.
Humlegården består av 62 lägenheter varav 38 på
demensavdelningar och 24 på somatiska avdelningar.
Vingåkers kommun strävar efter att tillgodose den enskildes
behov och välbefinnande. Vårt bemötande till den boende
kännetecknas av respekt, ansvar, värme och omtanke. Vi har
aktiviteter och erbjuder individuella aktiviteter samt
gruppaktiviteter. Frivilliga organisationer bistår även med
aktiviteter tex söndagscafé och utflykter för våra boende.
Särskilda boendet är bemannade dygnet runt och personalen
består av sjuksköterskor och vårdbiträden/undersköterskor.
Det finns även tillgång till sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist
samt vid behov läkare. Det finns möjligheter till fotvård.
Vi rekommenderar att alltid ha en mindre summa pengar
tillgängligt för exempelvis akuta läkarbesök. Beloppet bör inte
överstiga 500 kr. Kontaktpersonalen ansvarar för avstämning
av privata medel, kvitton och saldo sker en gång per månad.
Kommunen ansvar inte för privata ägodelar som smycken,
glasögon, kläder m.m.

I varje lägenhet finns det säng och madrass.
Varje boende står för övriga möbler, hygienartiklar,
glödlampor, batterier, bad- och bäddtextilier som täcken,
kuddar, överkast, filtar, lakan, badhanddukar m.m. Privata
kläder ska märkas, vi tvättar om inte annat önskas. Kläderna
måste då gå att tvätta i maskin.
Det finns möjligheter för installation av telefon och TV.
Rökning är inte tillåtet i lägenheterna eller i de allmänna
utrymmena.
Vid läkarbesök och dylikt får gärna anhöriga följa med som
ledsagare.
Slutstädning vid avflyttning ombesörjes av hyresgästen eller
dess anhöriga.

Avgifter
Trygghetslarm ingår i bostadshyran.
Fakturan skickas en gång per månad. Hyra betalas i förskott
och mat- och omvårdnadsavgift betalas i efterskott. Vid
sjukhusvistelse eller annan frånvaro som meddelats i förväg
avräknas mat- och omvårdnadsavgift.
Bostadstilägg kan sökas hos Pensionsmyndigheten, där
hyreskontrakt och avgiftsbeslut från biståndshandläggare
delvis ligger till grund för bedömningen.
Hemförsäkring tecknas av varje hyresgäst.

Kontaktuppgifter
Det går bra att ringa till Humlegården, vilken tid på dygnet som
helst.
Direktnummer till somatiska avdelningarna:
Skräddaren/Vävaren
0151-192 08
Sjuksköterska
0151-193 12
Skäret
Sjuksköterska

0151-192 09
0151-192 44

Direktnummer till demens avdelningarna:
Arken
0151-192 49
Gläntan
0151-192 43
Sjuksköterska
0151-192 42
Heden
Ängen
Sjuksköterska

0151-193 61
0151-192 50
0151-192 95

Arbetsterapeut
Sjukgymnast

0151-192 64
0151-192 64

Biståndshandläggare
tfn tid mån-fre kl. 8:30-9:30

0151-191 12, 191 57
eller 192 34

För mer information vänligen kontakta:
Enhetschef Humlegården somatik 0151-192 90
Enhetschef Humlegården demens 0151-193 62
Besöksdress:
Humlegården
Västergatan 1
643 31 Vingåker

Socialförvaltningen
643 80 Vingåker
www.vingaker.se

