
 

20180504 Inbjudan BUSSRESA 23 maj med BÄVA-opinion 
Till Tubberöds äldreboende – se hur BÄVA fungerar och hur också Vi,  

rimligen skall ha ett BÄVA -tänk i vår äldreomsorg, i Kristinehamns kommun. 
Resekostnad 250 kr + mat. 70kr ( Förutsättning ca 45 deltagare) 

Avresa (Plats meddelas senare) ca 07.00 hemkomst ca 19.00. Fikastopp efter ca 1,5 tim. 
bussresa. 

 

Ring snarast, för eventuella frågor och boka din plats till:  
Elisabeth Segerud 070-646 43 14, Ann-Britt Nyberg tel. 070-625 35 36 eller 

 Astrid Gördén 070- 287 73 26. Roger Larsson 0730664313 
Uppge tel. och E-mail adress så får du detaljerad reseinformation. 

Vi planerar också att besöka Akvarellmuseet i Skärhamn entre´50 kr 
 

BÄVA – har Broängen och Tubberödshus äldreboende som ett 
föredöme. (Nedan följer kopia på Tubberödshus hemsida) 

 
 
Tubberödshus äldreboende ligger i tätorten Skärhamn, inte långt från torget och hamnen 
med doften av salt o tång. Sedan 2010 drivs äldreboendet som intraprenad.  
Boendemiljö - Byggnaden är i markplan med 20 lägenheter, 18 lägenheter har rum och kök och 
två har två rum och kök. De flesta lägenheter har uteplatser. Det finns en stor gemensam matsal 
med allrum och flera mötesrum. 
Det finns ett annex med nio tvårumslägenheter 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. 
Verksamhetsidé - 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 på Tubberödshus - Vi fyller vardagen 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. 
Personal - På boendet arbetar omsorgspersonal och intraprenadchef. Sjuksköterska finns att tillgå 
dygnet runt, alla dagar.  
Öppet för alla - Pensionärsföreningar och pensionärer är välkomna till Tubberödshus. 
Tubberödshus är ett "öppet hus" för pensionärer och deras vänkrets. 
 

Välkommen, till en trevlig dag, för att se, hur BÄVA fungerar i verkligheten – 

att leva hela livet ut. -  Önskar BÄVA-opinion 
(20180504) 


