Humana Kavlagården i Huskvarna
Kavlagårdens äldreboende ligger vackert beläget vid Rumlaborg
och Kåvasjön. Det finns vackra promenadvägar längs med
sjökanten och fin utemiljö runt boendet att vistas i. När du bor på
Kavlagården har du nära till Huskvarna centrum.

Boendet
På Kavlagården finns det 46 ljusa och fina lägenheter fördelade på fem enheter.
Lägenheterna är mellan 48-52 kvm. På varje enhet finns ett stort och ljust allrum
som även används som matsal samt en stor uteplats eller balkong. Två av
enheterna är för personer med demensproblematik.

Kontaktperson
Helena Andersson
Verksamhetschef
070-164 89 84

På vår innergård odlar vi blommor och grönsaker och alla boende erbjuds
utevistelse. Vi bakar ofta och för dig som gillar aktiviteter finns det alltid någonting
på gång. Med jämna mellanrum ordnar vi större utflykter då vi gör saker som att
titta på hockeymatch med HV71, plockar blåbär eller äta på restaurang.

Kontaktinformation

Anhöriga och vänner är alltid välkomna på besök. Entrédörren är låst dygnet runt,
men det finns en ringklocka vid entrén att ringa på så att personal kommer och
öppnar.

Huskvarna – Humana Kavlagården
Jönköpingsvägen 41
561 32 Huskvarna
036-30 60 70

Aktiviteter
Vi satsar mycket på olika typer av aktiviteter och varje dag finns det olika saker att
välja mellan. Vår egen aktivitetsansvarig sätter ihop program efter önskemål. Ett
uppskattat inslag är en åktur med vår cykel för par. Då och då får vi besök av våra
fyrbenta vänner och det är alltid lika uppskattat när vi får hundar på besök. En
timme i veckan har de boende avsatt tid med sin kontaktperson för att göra det
man själv önskar.
Fotvård finns i boendets lokaler och frisör kommer efter önskemål. Vi har
samarbete med en mobil tandvårdsenhet via Folktandvården.

Mat och dryck
Måltiden är en viktig aktivitet och vi månar om att den ska vara en trevlig stund. Du
väljer själv om du vill äta i matsalen tillsammans med andra eller i din egen
lägenheten. Personalen finns alltid närvarande och hjälper till när det behövs. Det
går alltid att få mat på andra tider för den som önskar.
På lördagar och söndagar dukar vi extra fint och självklart vid andra högtider. Tre
gånger i veckan bakar vi tillsammans så att vi kan njuta av hembakat bröd.

Vård & omsorg

helena.andersson@humana.se

Kontaktpersonen har till uppgift att tillsammans med dig planera och organisera
den omsorg du har behov av. Syftet är att du alltid ska få en personlig, trygg och
säker hjälp. Inom två veckor efter inflytt gör vi en genomförandeplan där anhöriga
gärna får vara med och diskutera. Vi gör också en aktivitetsanalys där vi fångar
upp vad du har gjort tidigare i livet och vad du vill göra. Vi erbjuder alltid ett
hembesök då kontaktpersonen kommer och hälsar på för att du som ska flytta, och
dina anhöriga, ska få möjlighet att träffa oss innan inflytt.
För att du ska bibehålla dina funktioner arbetar vi med ett rehabiliterande
förhållningssätt. Du gör själv det du kan och vi stöttar dig med resten. Ansvaret för
din sjukvård har vår sjuksköterska och det finns en läkare från vårdcentralen
kopplad till oss som du har möjlighet att lista dig hos. Du har även tillgång till
arbetsterapeut och sjukgymnast.

Brukarstyrelse
På Kavlagården finns en brukarstyrelse med representanter från de boende,
brukarorganisationer och personal. Vi träffas cirka fyra gånger per år. I
brukarstyrelsen har du möjlighet att påverka och diskutera frågor som rör boendet.
Prata med din kontaktperson för mer information.

Vår miljöpolicy
Kavlagården är ett boende för äldre med 46 platser. Hänsyn till miljö och
människor ska genomsyra hela vår verksamhet.
Det visar vi bland annat genom att
Följa de lagar och krav som gäller för vår verksamhet
Minska vår resursanvändning
I våra inköp välja miljöanpassade och etiska produkter
All personal har en god kompetens inom miljöområdet
Personalen arbetar tillsammans för att ständigt förbättra vårt miljöarbete

