Larsmo kommun
Sandlundens Åldringscenter
Fagernäsvägen 9, 68570 Larsmo

Verksamhet
Kommunens målsättning är att ca 90 % av kommunens pensionärer ska kunna bo
hemma med erforderlig service. För att stöda hemmaboendet högt upp i åldrarna
erbjuder äldreomsorgen olika typer av service och tjänster.Hälsovårdscentralen
sköter den tyngsta långvården, vårdutredningar och akuta situationer, medan
kommunens äldreomsorg erbjuder planerad service såsom hemservice, stödtjänster,
intervallvård, servicebostäder och anstaltvård.
Organisation
Sandlundens Åldringshem har 11 långvårdsplatser och en intervallplatser.
Medelålder på boende är 86 år och de flesta har en nedsatt funktionsförmåga går
med hjälpa av rollator och många har en mycket nedsatt syn
Sandlundens Servicehem är ett intensifierat serviceboende dvs. personal dygnet runt
och har 14 platser och en intervallplats. Medelålder är 85 år. De boende är relativt
självständiga och har nedsatt funktionsförmåga och än vänder sig av rollatorer.
Roslundens Demenshem är ett litet demensbonde med 9 platser och en
intervallplats. Boende har olika former av minnesjukdomar och befinner sig i olika
stadier av sin sjukdom. Dessutom har de även nedsatt funktionsförmåga.
Hemservice riktar sig till de äldre och handikappade som bor hemma och får olika
hjälp och stöd för att klara sig hemma så länge som möjligt.
Dagverksamhet riktar sig till personer som bor hemma och kommer till Sandlundens
Åldringscenter för att träffa andra och umgås under trevlig samvaro med mat och
dryck.
Målgrupp
Målgruppen är de som bor vid Sandlundens Åldringscenter d.v.s. äldre personer med
nedsatt funktionsförmåga och nedsatt synförmåga och personer med
minnessjukdomar samt personer med psykiskt handikapp.

Befolkningen i Larsmo är hurtig och kraftfull, härdad genom
livet på sjön. Därjämte är den stolt och frihetsälskande samt
kvick och slagfärdig i sitt tal. Mod och kallblodighet i farans
stund äro egenskaper, varpå larsmoborna ofta givit prov
under ofärdstider,som övergått vårt land."
Citat av läraren K.G. Andersson från 1930-talet.

Utemiljön
Sandlunden området är 12600 m² med stora gröna områden med några björkar,
buskar och lärkträd. För äldrepersoner med nedsatt rörelseförmåga är det svårt att
röra sig på området och lockar inte till utevistelse.
På området byggdes de första husen byggdes 1970-talet och 1988 invigdes
Sandlundens åldringscenter som förstorats några gånger. Senaste utbyggnaden
gjordes 2002 då servicehemmet utökades med 10 platser.

Sandlunden området

Ankaret (2) boende för psykiskt
handikappade
Sandlundens bostäder (3) fristående
radhuslägenheter för pensionärer
Algärdet (6) kommunens radhus
Björkbo (7) Holms gamla folkskola omgjord till
bostäder

Sandlundens servicehem med boenderum
med egen uteplats. I förgrunden Kärleksstigen
som används flitigt som promenadstråk
för de som klarar sig på egen hand.

Servicehemmets terrass i anslutning
till dagrum och matsal

Åldringshemmets uteplats
med bärbuskar och ett litet
jordgubbsland

Roslundens demenshem
med eget uteområde och
en terrass som är flitig i
användning under
sommarhalvåret

…..men visst kan man njuta av sommarens
grönska med en dans till spelmansmusik och
midsommarstång
… eller kanske med att förbereda gräsmattan
att grönska

Inomhusmiljön
I aulan möts besökarna av väggmålningar som gjort av Larsmo konstklubb. Motiven
är Larsmo inspirerat och årstiderna växlar.

Ansvaret för inredningen har en inredningsgrupp bestående av personal som har
utökats med de boende själva. Idag är de som bor vid åldringscentret som själva får
planera hur de vill ha på väggarna i korridorer och allmänna utrymmen. Det andra
som besökarna möts av i aulan är en springbrunn, som ständigt byter skepnad

I väntan på julen

Våren och bonden på sin gård….

….. höstbrunnen

Idéerna till de olika teman kommer från personalen som själv och gör det oftast på
egen tid och eget material.

Trädgårdens utveckling
Länge har stått på önskelistan att de stora gröna områden skulle planeras på ett sätt
som skulle ge de äldre en bättre möjlighet att vistas ut i naturen. Trädgården skall
vara inbjudande, stimulerande för alla sinnen men också lättskött.
Planeringen är på gång via samarbete med Svenska yrkesinstitutet och
trädgårdsutbildningen. Camilla Grankulla, som är hortonom och studerar till
utvecklare av landsbygden har Sandlunden området som sitt utvecklingsarbete. Den
första skissen har hon gjort utgående från de önskemål vi hade och de möjligheter
området ger. De boende har bekantat sig med den och fått komma med önskemål.
Nästa steg att detaljplanera den med växter och annat samt att ge ett
kostnadsförslag. Detta för att få anslag i budgeten 2009 . Förhoppningsvis skall
arbetet kunna påbörjas våren 2009.
Trädgården är planerad med lättskötta växter som träd och buskar. Stora
blomrabatter saknas. Skötsel av ute området hör till fastighetsskötaren och han
begränsat med tid. En aktiv och trädgårdsintresserad personal finns som kan
tillsammans med de boende delvis ta del av skötseln. Kanske en trädgårdsgrupp
borde utses av trädgårdsintresserade som i fortsättningen håller liv i trädgården efter
den är färdig och för att fortsätta med att utveckla den. En trädgård blir ju aldrig
färdig.

