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Lokaltidning för Linköping och södra Östergötland

Hälsominister på besök i Linköping
Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson besökte igår Linköping och
det nya vårdboendet i Ullstämma. I och med besöket så invigde hon
också 36 nya lägenheter vid ett äldreboende som drivs av Berzelii vård
och omsorg.
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Boendet på Valthornsgatan i Ullstämma är ett särskilt boende med
heldygnsomsorg i 36 lägenheter vardera. 24 lägenheter är ålderdomshemsboende
och 12 av dem är till för äldre personer som utöver behov på grund av åldrande
även har psykiatriska problem uppdelade i tre grupper om 12 vardera.
Nytt investeringsstöd
Boendet uppfyller en del särskilda kvalitetskrav, förutom de vanliga som finns
inom äldrevården, exempel på de särskilda verksamheterna är bland annat
promenader fem dagar i veckan för den som vill och att maten skall lagas på plats
i boendet och att det finns olika maträtter att välja på.
Maria Larsson var naturligtvis imponerad av det hon såg vid invigningen och hon
passade också på att invitera regionala byggherrar till fortsatt byggande inom
samma sektor men med nya förutsättningar efter nyår.
– Jag vill bara tala för alla byggherrar och Linköpings kommun att vi inför ett nytt
investeringsstöd för byggande av trygghetsbostäder. Det är ett boende där man
inte har heldygnsomsorg och där det finns personal en liten stund på dagen där
man kan hjälpa varandra. Stödet finns på plats från första januari så nu är det
bara sätta igång att bygga, menade Maria Larsson.
Vårdboendet på Valthornsgatan är alltså till för äldre personer och det var ett
lokalt företag som vann upphandlingen, Berzelii vård och omsorg. Fastighetsägare
är Botrygg, Mikael Cocozza.
På eftermiddagen medverkade ministern vid en länsdialog om ANDT-frågor, det
vill säga alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspreventiva arbetet. Med på
länsdialogen var bland annat företrädare för landstinget, länsstyrelsen, enskilda
kommuner, polisen, skolan och ett antal frivilligorganisationer.
Tommy Pettersson

Publicerad: 2009-12-10 08:51

Skicka artikeln till en vän...
Mottagares e-postadress:

Din e-postadress:

Skicka

http://www.linkopingstidning.se/article/articleview/7960/1/2/

2009-12-10

Linköpings Tidning - Hälsominister på besök i Linköping

Page 2 of 2

Tidigare artiklar
2009-12-03 08:47 Linköpings kommun Europabäst!
2009-12-02 08:58 Kommunen klarar inte tremånadersgränsen
2009-12-02 08:56 Ingrid blir lärare i en Thailänsk by
2009-12-01 08:38 Sommarverksamhet för fem miljoner
2009-12-01 08:37 Riksdagsbesök imponerade av Linköping
2009-11-30 08:42 Tar emot 500 flyktingar per år
2009-11-30 08:41 Julkrubban för elfte året i rad
2009-11-28 06:05 13 miljoner till gymnasieskolan
2009-11-28 06:05 Djurrättsorganisationer protesterade
2009-11-27 08:51 Medborgarkontor och mötesplats
2009-11-27 08:50 Vanvårdade grisar i Östergötland
2009-11-26 08:50 Ny förordning drabbar kommunen
2009-11-26 08:49 Sex miljoner till grundskolan

http://www.linkopingstidning.se/article/articleview/7960/1/2/

2009-12-10

