
BÄVA –har Tubberödshus och Broängens äldreboende som ett 
föredöme.  

 
(Nedan följer kopia på Tubberudshus 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 även 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 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. 

SE filmen från Tubberöd på Centerns hemsida /BÄVA 
 



Vill du LEVA HELA LIVET UT? 

”MOTION” till Kristinehamns kommun 
 att skapa BÄVA, Bästa Äldrevårds 
Alternativet i Sverige!  
- Ett förslag från Jane Larsson 
I ett skeende i livet är när vi blir äldre och behöver 
olika typer av stöd och trygghet i vårt boende och 
omhändertagande. Men också en trygghet för 
mina nära och kära som kanske inte kan finnas i 
min närhet att veta att jag får det bästa 
omhändertagandet.  
Jag yrkar därför  
att anpassa nybygg/ombyggnation i markplan, ett 
boende redan från bygg start till ett aktivt och 

värdigt liv för de äldre - att LEVA, HELA LIVET UT 

- att man som på Tubberöd har en genomtänkt anpassningsplan och ett 
boende med hänsyn till vårdbehovet som givetvis kan förändras över tid. 

- att ha eget matteam som lagar maten, gemensamma matstunder med 
personal och besökande. Delaktighet i att planera veckans matval. 

- att fortsatt få uppleva matdoft, bullbak, promenader, musik, gympa, spa och 
andra aktiviteter.  

- att personalen får tid för personliga samtal med den boende, hålla handen, 
med mera är prioriterat i verksamhetsledarnas dagliga och självklara 
uppgifter. 

- att personal får känna sig motiverade och utbildade i att aktivt varje dag 

arbeta för BÄVAs målsättning. 

- att undersöka hur ett BÄVA koncept kan drivas inom kommunens regi eller 

möjligheten till en upphandling av en intraprenad eller entreprenad kan ske. 

-   att kommunen initierar insatser för att öka den geriatriska kompetensen och 
kunskapen om 
demenssjukdomar inom 
äldreomsorgen med att ta 
den utbildning som 
Silviahemmets vårdfilosofi 
erbjuder.                            

 

 

Aida Tegeltilja, Annmari Eklund, Jane Larsson, Lilijan 
Bohlin, Diana Nilsson och Anette Karlsson. Centerpartiet i 
Kristinehamns kommun besöker Tubberöds äldreboende 

 


