Inflyttning på Solkulla
Solkulla är ett serviceboende dit ni flyttar, när ni inte längre
orkar bo i ert eget hem av olika anledningar, eller när ni behöver
mer hjälp i sitt dagliga liv med mat, hygien, städning etc.
Vår målsättning är att ni gör så mycket som möjligt själv av era
dagliga sysslor. T.ex. att klä er, sköta sin dagliga hygien, gå på
WC, passa måltider och att äta själv. Orsaken är den att vi vet
att man då hålls i bättre skick.
Ni hyr ert eget rum, och betalar en deposition 200€ för
rummet. Ni har möjlighet att söka bostadsbidrag från FPA för
boendekostnaden. FPA beaktar då bl.a. er inkomster.
I rummet finns säng med madrass och rullgardin för fönstret.
Det övriga får ni inreda efter er egen smak, så att ni får det
hemtrevligt och just som ni vill ha det i er eget hem. Har ni TV,
så behöver ni inte licens.
När ni flyttar in skall ni ha era kläder märkta. Om ni har kläder
som fodrar hand el kemtvätt, får anhöriga sköta tvätten.
Boaren köper själv allt, som om ni skulle bo hemma,
(dammsugare finns i huset ).
Vi har personal dygnet runt.
På Solkulla serverar vi dagligen 5 måltider
- Morgonmål när man vaknat och
morgontoaletten, ca kl.8.30-9.30
- Lunch (huvudrätt och efterrätt) kl. 12.
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Eftermiddagskaffe kl. 14.30
Middag kl. 17.30. Den består av gröt eller något annat lätt.
Kvällste kl. 19.30
Dessa serveras inne i matsalen, förutom morgonmålet som
ni kan få serverat på rummet.

- Om ni vill ha något ut över detta, kan ni passa på när
personalen går till butiken. Tisdag är inköpsdag. Bra att ha
ett handlar konto, så får ni räkning 1ggr i mån.
Kontanter rekommenderar vi att ni inte har mera än 30€.
Räkningar och er personliga ekonomi sköter ni själv eller någon
anhörig om.
Hälsovårdaren
finns
tillgänglig
på
vardagar,
på
hälsomottagningen. Läkare kommer regelbundet ca var 3-4:e
vecka.
Hälsovårdare, läkare och Solkullas föreståndare tar ställning
till, i samråd med klient och anhöriga, och sköter om eventuella
ansökningar till andra vårdformer. Vår målsättning är att ni ska
få bo i er hemkommun så länge ni kan och vill, under
förutsättningen att vi kan ge god vård, men ibland kan
sjukdomen bli så svår att man inte klarar vården här.
Hyran, maten och hemserviceavgiften betalar ni en gång per
månad. Hemserviceavgiften, baserar sig på hur mycket hjälp ni
behöver och era egna inkomster.

Vi önskar er välkommen till Solkulla och hoppas att ni ska
trivas med oss och de andra medboende.

