En plats för möten,
aktiviteter och
gemenskap!
Välkommen till Seniorcenter Storegården! En mötesplats för dig som är äldre
eller anhörig. Här är alltid nära till service, gemenskap och olika aktiviteter –
både för dig som bor här och för dig
som besökare.
Seniorcenter Storegården är en plats för
möten mellan människor och här finns ett
brett utbud av aktiviteter.
I huset samsas många olika verksamheter:
anhörigstöd, dagverksamhet, café, gym och
spa … bara för att nämna några.
På Storegårdens aktivitetscenter händer
saker flera dagar i veckan och även vissa
kvällar. Frivilliga, föreningar och personal
anordnar olika aktiviteter, både för er som bor
här och för er äldre och anhöriga som bor i
Tvååker eller närområdet.
Här finns också plats för dig som bara
vill komma hit och umgås en stund över en
kopp kaffe.

Service och natur
Storegården Seniorcenter ligger vackert med
naturen in på knuten. Runt om byggnaden
finns handikappvänliga gångstigar, aktivitetspark och boulebana.
Det är lätt att ta sig hit: Det går att köra bil
ända fram till aktivitetscentrets entré för att
hämta eller lämna personer. Parkeringsplatser ligger strax innan uppfarten.
Service är i fokus på Storegården och här är
det också nära till serviceutbudet. Här hittar
du till exempel restaurang, vårdcentral, folktandvård och apotek.

Storegårdens boende,
Fogdevägen 1C
På Storegården i Tvååker finns sammanlagt
15 lägenheter: Ett särskilt boende med sju
lägenheter, fyra lägenheter för parboende
samt fyra möblerade lägenheter som är avsedda för korttidsboende.
De boende har gemensam matsal, vardagsrum, balkong och sinnesträdgård.
Här finns också en övernattningslägenhet för
anhöriga när behov finns.
I vår personalgrupp arbetar undersköterskor
och vårdbiträden som alla har lång erfarenhet
av arbete inom äldreomsorgen. Vi har också
tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut,
sjukgymnast och läkare.
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