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Aida Tegeltilja, Annmari Eklund, Jane Larsson, Lilijan Hansson, Diana Nilsson och 

Anette Karlsson vid Centerpartiets besök vid Tubberödshus äldreboende. 
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Nu är det dags att införa Bäva - Bästa äldrevårdsalternativet, för 

de åldersrika, förslagsvis som ett pilotprojekt, i Kristinehamns 

kommun. 
Bävas förebilder är bl.a. Tubberödshus, Broängens före detta äldreboende och 

Sjögläntan, Storfors. 

Här lagas all mat i det egna köket, flera rätter att välja på och man får fortsatt en 

hemlik känsla med mat och bulldoft. Det blir gemensamma matstunder med 

personal och besökanden. 

De boendes matråd är med och bestämmer veckans matval, som en höjdpunkt i 

veckans göromål. 
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Vi kan kopiera bra och lönsamma erfarenheter från Tubberöds äldreboende, 

som drivs genom intraprenad på Tjörn och som kommit längst när det gäller att 

se till de åldersrikas devis – att leva hela livet ut. 

Se gärna filmen på Youtube ”Livet på Tubberödshus”. Vi har också f.d.Broängens 

äldreboende i Kristinehamn. Det är nog välkänt för de flesta, som ett unikt och 

omtänksamt boende. Det startade redan 1993. 

Där maten tillagades i den egna restaurangen och avnjöts om så önskades, i 

social samvaron, med nära, kära och besökande utifrån från staden. 

Det personliga boende/vårdbehovet tillgodosågs genom biträden, sköterska och 

egen läkare. Erfarenheter från Broängens före detta äldreboende finns med all 

säkerhet också fortfarande att tillgå, i vår kommun. 

Tyvärr upphörde detta boende efter 23 år, 2016 p.g.a. politiska beslut. 

I Sverige idag, finns det många äldreboenden som prioriterar de boendes, 

anhörigas önskemål och behov. 

Vi i Centerpartiet, har under flera år, haft nöjet att studera och besöka flera 

mycket föredömliga boenden och sammanfattningsvis är Tubberödshus något 

unikt, med sin intraprenadverksamhet. Personalen är kommunanställd, har egen 

budget och ledningsansvar. Pengar som blir över, mot givet anslag, investeras i 

samråd med de boende i verksamheten. 

Boendet är i markplan med 20 lägenheter. De flesta lägenheter har uteplatser. 

Det finns en stor gemensam matsal med allrum och flera mötesrum. 

Det finns även ett närliggande annex med nio tvårumslägenheter 

(trygghetsboende) med tillhörande uteplats. Vid boendet finns en vacker 

trädgård, en stor altan med trevliga sittplatser och det finns ett hönshus med 

fem hönor. Här finns dessutom två korttidsplatser. 

Deras verksamhetsidé är att alla som bor på Tubberödshus ska ha en 

meningsfull tillvaro genom att verka och leva efter sin egen förmåga. Varje 

boendes unika resurser tas tillvara och uppmärksammas. Önskemål i form av 

mat, rutiner och aktiviteter styr verksamheten. Djur och natur ska harmoniera i 

boendet. 



Målet med verksamheten är, utifrån ett brukarperspektiv, att: "boendet är mitt 

hem och personalen ger mig möjlighet att bo och fylla mitt liv med innehåll". 

De boende ska inte ha känslan av att de bor på personalens arbetsplats. 

Vardagen är fylld med ett utbud av olika aktiviteter som bestäms utifrån 

önskemål från de boende och förslag från personalen. 

Målet är att man ska känna välbehag och vara trött när kvällen kommer. Vill man 

sitta uppe gör man det i en lugn miljö med gemytlig samvaro, kanske med en 

liten kaka och ett glas portvin. Man ska leva så hemlikt som möjligt. 

På boendet arbetar omsorgspersonal och intraprenadchef. Sjuksköterska finns 

att tillgå dygnet runt, alla dagar. All personal är anställd av kommunen, har egen 

budget och ledningsansvar. 

Tubberödshus är ett "öppet hus" med restaurang för pensionärer och deras 

vänkrets. 

Centerpartiet i Kristinehamns kommun 
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