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Efter sommaren börjar äldreboendet 
Nya Solängen att byggas. Bättre anhö-
rigstöd, ökad personalstyrka, fler bo-
endeplatser och förbättrad arbetsmiljö 
är några förändringar.

– Vi bygger för framtidens krav, 
säger äldreomsorgschef Gunnar Er-
landsson.

Nya Solängen, med totalt 66 platser på åtta 
avdelningar, kommer även att inkludera 
friskvårdscenter, demenscenter och anhörig-
center. 

– Vi fortsätter satsningarna på personalens 
friskvård samtidigt som vi ytterligare stärker 
vårt stöd till alla de anhöriga som vårdar sina 
livspartners eller föräldrar i hemmen. Vi ska 
komma ihåg att 70 procent av all äldrevård 
görs av de anhöriga. Vi satsar nu fler resur-
ser på fortbildning, samtalsgrupper och inte 
minst avlastning.

I anslutning till de tre demensavdelningar-
na byggs ett korttidsboende där det förutom 
att det finns möjlighet för anhöriga att få så 
kallade trygghetsplatser (vårdplats under 
kortare tid) även ingår dagverksamhet för 
dementa.

– Behovet av platser för dement ökar i Vä-
nersborgs kommun liksom i landet i stort. Det 
motiverar den satsning vi nu gör. Vi höjer 
också personaltätheten för att kvalitetssäkra 
vården i verksamheten.
I det nya dagcentret ingår snickeri, vävstuga, 
samtalsrum, dagrum och olika aktivitetsrum, 
samt även en övernattningslägenhet för anhö-
riga.

Större rum för de boende
I Nya Solängen ingår förutom ombyggnader 
av de äldre delarna, även en helt ny flygel. I 
hela Nya Solängen kommer de boendes rum 
att utökas till att vara 28-34 kvadratmeter. 
Rummen innehåller stort hygienutrymme 
dimensionerat för duschsäng samt hall och 
pentry. Samtliga rum har ett burspråk eller en 
fransk balkong med fönster ned till golvnivå, 
vilket innebär att man även som sängliggande 
har möjlighet att se ut. Även färgsättningen 
kommer att vara genomgående ljus. Lägenhe-
terna är också förberedda för att äkta makar 
ska kunna bo ihop.

Om-, till- och nybyggnaden av Solängen 
innebär inte minst förbättrad arbetsmiljö för 
personalen och högre integritet för de bo-
ende.

Nya Solängen för framtidens behov

Nya Solängen erbjuder 
sinnens trädgård med 
eluppvärmt lusthus på 
gården. De stora sol-

terrasserna vid gavlarna 
ökar också ljusinsläppet i 

äldreboendet. 
Alla rum på Nya Solängen 
har burspråk eller fransk 
balkong med glaspartier 

ned till golvnivå för 
maximal utsikt även vid 

liggande läge.  

     Vi höjer vi också 
personaltätheten för att 
kvalitetssäkra vården i 
verksamheten”
”

Mauritius i Vänersborg
I Nya Solängen byggs även ett nytt frisk-
vårdscenter med traditionellt gym, bastu och 
omklädningsrum. Framgångarna i att sänka 
sjuktalen hos personalen gör att solanlägg-
ningen utökas till 35 platser: Mauritius tar 
plats i Nya Solängen.

– Sedan vi investerade i solanläggningen 
har sjukskrivningskostnaderna minskat med 

25 procent. Det motiverar att vi fortsätter 
satsa på personalens välbefinnande och frisk-
vård. 

Solanläggningen, som exkluderar UV-
strålar, har sitt ursprung i fordonsindustrins 
simulatorer för att bland annat testa lacken 
vid extremt solsken och har vetenskapligt po-
sitiva resultat på immunförsvaret.

– Några minuter i Mauritius varje dag mot-

svarar en stor dos ofarliga solstrålar. Det är 
många inom personalen som, inte minst vin-
tertid, tar sin lunch inne i anläggningen.
Vänersborgs kommun investerar nu även i lik-
nande mindre solanläggningar på Ringhem i 
Frändefors och på Vargöns äldreboende.
Nya Solängen invigs i slutet av 2007.

Folkets Hus i Vänersborgs stadskärna 
är en mötesplats dit alla skall känna
sig välkomna.

– När andra nischar sig, vill vi tvärt-
om obegränsat kunna erbjuda en bra 
bredd på verksamheten, säger före-
ståndare Monica Hanson.

Folkets Hus håller dörrarna öppna för alla. 
Förutom att erbjuda charmiga och anrika lo-
kaler för möten och sammankomster används 
lokalerna till en mängd olika kulturarrang-
emang. Teater, konserter, konstutställningar 
tillsammans med bröllop och andra festlighe-
ter samsas i samma lokaler. Under många år 
har Folkets Hus även jobbat med att producera 
egna teaterföreställningar, både för barn och 

vuxna, och arbetar aktivt med att ge lokala 
förmågor och amatörer möjlighet att visa upp 
sina föreställningar och konserter.  

– Restaurangen, som primärt är till för att 
serva våra gäster i huset, är en tillgång som 
även erbjuder ”Dagens Lunch” under veckans 
vardagar. Köket har kapacitet att ta emot upp 
till 300 sittande gäster för en trerätters mid-
dag.

Kvalitetsstämpel
Folkets Hus och Parkers Riksorganisation er-
bjuder genom CCS (Convention Center Swe-
den) konferensanläggningar av hög kvalité. 

– Vi är en av femton utvalda i Sverige. En 
kvalitetsstämpel som verkligen känns som en 
fjäder i hatten, säger Monica Hanson. Tel: 0521-57 57 50 • Kungsgatan 15
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Folkets Hus festsal är en populär lokal 
för högtidligare tillfällen. 

På bilden Tina Ohlsson 
(restaurang), Stefan Sjöström (tekniker) 

och Sari Frisk (reception/bokning).

Folkets Hus 
– mötesplatsen mitt i centrum


