Välkommen till
Brännagården!

Ett boende
i en hemlik miljö

Vi hälsar dig välkommen till Brännagården och hoppas att vi tillsammans ska kunna skapa ett
tryggt och trivsamt boende.
Det är vår förhoppning att flyttningen inte ska ändra alltför mycket på ditt dagliga liv och dina
intressen.
På Brännagården har du tillgång till bastu, varmvattenbassäng, frisör och olika aktiviteter som
underhållning.
Kontaktperson utses när du flyttar in hos oss.

Den avdelning som du flyttar till heter:
Och har telefonnummer:
Din kontaktperson heter:

Vi utgår ifrån dina egna behov, enligt Socialtjänstlagen, och ser i första hand till det friska hos
dig. Målet ska vara att ge dig möjligheter till fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.
När du bott hos oss en tid ska en individplan vara gjord. All vård och omsorg ska bygga på
respekt för dig.
Dina anhöriga ska känna sig välkomna, trygga och delaktiga i den omsorg som ges.

Välkommen!

Att tänka på inför flytten
Allergiker
Tänk på allergiker. Använd helst inte starkt doftande parfymer.
Ekonomi
För hyra, mat och omvårdnad betalas en avgift enligt kommunens taxa.
Om funderingar beträffande avgiften finns, ta kontakt med ekonomienheten på
kommunförvaltningen, telefon 0926-740 00 (växel).
Försäkring
Hemförsäkring står du själv för.
Hjälpmedel
Hjälpmedel som du behöver använda tar du med dig när du flyttar in.
Hygienartiklar
Toalett- och hushållspapper ingår i avgiften, liksom hygienpaket innehållande tvättlappar,
schampo, tvål, tandborste och tandkräm.
Hälso- och sjukvård
Sjuksköterska/sjukgymnast/arbetsterapeut ansvarar för de insatser du är i behov av.
Vid besök hos läkare, tandläkare, optiker, m m, är det i första hand anhöriga som följer med
dig.
Inflyttning
För att din inflyttning ska bli så bra som möjligt rekommenderas inflyttning efter kl 13:00,
måndag-torsdag.
Inköp
Det är bra om du eller dina anhöriga kan hjälpa till med inköp av kläder, skor och annat som
du känner att du behöver.
Lampor/belysning
Glödlampor ingår bara i fast armatur. Tänk på att ha bra belysning! Myspys? Vi avråder från
levande ljus. Använd istället naturtrogna LED-ljus i t ex adventsstakar eller ljuslyktor.
Medicinhantering
Kontakta sjuksköterskan.
Möblering av lägenhet
Lägenheten möblerar du själv. Varje rum har höj- och sänkbar säng. Tänk på att inte ställa in
för mycket möbler i rummet.
Om du åker bort
Meddela personalen, även om det bara är en stund.

Pengar och värdesaker
Vi tycker att du inte bör ha mer än 500 kronor i kontanter. Deponering av pengar finns.
Kassabok förs. Om pengar/värdesaker som förvaras i den enskildes lägenhet försvinner, så
ansvarar inte verksamheten för detta. Alla försvinnanden polisanmäls!
Post
Adressändring görs hos Svensk Adressändring, telefon: 020-97 98 99. Går även att göra på
www.adressandring.se.
Adressen till Brännagården är: Villagatan 63, 956 31 Överkalix.
Räkningar
Bank- och postärenden ansvarar du själv för. För löpande räkningar rekommenderas autogiro.
Städning och tvätt
 Städning sker var tredje vecka och vid behov.
 Tvättmedel och sköljmedel ingår i avgiften.
 Tvätt av kläder och sängkläder ingår.
 Du ansvarar för märkning av kläder och sängkläder. Märkband rekommenderas!
Beställ via Internet: www.vavnamn.se eller via telefon: 031-68 19 22.
 Om det skulle ske att personliga persedlar (kläder) är omärkta, så ansvarar inte
verksamheten för dem om de kommer bort i hanteringen.
 Storstäd – fönsterputsning och gardinbyte står du själv för.
 Mattor – tänk på fallrisken. Stora mattor tas inte ut för städning.
Tandvård
Alla som bor i kommunens särskilda boenden har rätt till en kostnadsfri munhälsobedömning.
Högkostnadsskyddet gäller.
Telefon
Om du önskar eget telefonabonnemang, kontakta enhetschefen måndag-fredag.
Kostnaden står du själv för.
Trygghetslarm
Alla lägenheter är utrustade med trygghetslarm. Tänk på att inte möblera framför dem!

Eventuell överflyttning
Brännagården är ett boende för gäster med ”medeltungt” vårdbehov.
Om vårdbehovet efter inflyttningen skulle öka kraftigt, får enhetschefen ta upp diskussionen
med dig och dina anhöriga om en eventuell överflyttning till annan vårdavdelning på
Brännagården, alternativt till Tallviksgården.
När du flyttar
Rummet ska storstädas och alla nycklar återlämnas. Hyreskontraktet avslutas den dag
nycklarna återlämnas.

