Per Månse väg 13,15 b, 15 c,
Väröbacka
Boendet drivs av Varbergs omsorg,
Varbergs kommun

Beskrivning
24 lägenheter med dusch och toalett. 17 av dessa lägenheter har dessutom diskbänk och kylskåp. Varje
lägenhet har egen uteplats. På varje boendeenhet finns ett gemensamt hemtrevligt kök och
vardagsrum. Fina trädgårdar och växthus i finns anslutning till huset.

Målsättning
Vår målsättning är att du skall ha möjlighet att leva ditt eget liv, hela livet.
Hos oss skall du kunna fortsätta odla dina egna intressen, kanske utveckla nya, och vara den du är.
Våra ledord är meningsfullhet, trygghet, självbestämmande och gott bemötande.

Kompetens
Hos oss arbetar undersköterskor och vårdbiträden. Vi
har tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut,
sjukgymnast och läkare. Personalen får kontinuerlig
handledning och kompetensutveckling.

Övrigt
Vi tycker det är viktigt att skapa en hemtrevlig och
varm miljö. På Per Måns Väg finns det goda
möjligheter att vistas i en härlig utemiljö med en
trädgård där det bland annat växer äpple- och
plommonträd. Av frukten kan vi göra något gott i köket.
Vi satsar på aktiviteter och har tätt samarbete med lokala föreningar. Exempel på våra aktiviteter är
bingo, körsång, filmvisning och bokcirklar. För dig som önskar gå på gudstjänst finns möjlighet till
detta en gång i veckan.
Vi tycker att anhöriga är viktiga och uppmuntrar deras delaktighet. Vi anordnar festliga och trevliga
aktiviteter där anhöriga är välkomna att delta.
Vi lagar all vår mat i våra kök och du som boende får gärna vara med och påverka vad som skall
serveras.
På Per Måns väg 13 bor katten Lukas.

Kontaktuppgifter
Telefonnummer till ansvarig chef: 0340-66 98 30

Per Månseväg 13 – 0340-669834
Per Månseväg 15 B – 0340-669841
Per Månseväg 15 C – 0340-669837
Tel nr till nattpersonalen: 076-607 51 20, 076-607 51 45 samt 076-607 51 42
Mailadress: maria.alexandersson@varberg.se
Hemsida: www.varberg.se/varbergsomsorg
Postadress: 432 65 Väröbacka

