Humana Sockerstan i Staffanstorp
Sockerstans äldreboende ligger i det nybyggda området
Sockerstan i Staffanstorp. Här bor du nära både naturen och
Staffanstorps centrum med en fantastisk utsikt mot den gamla
möllan. Boendet är modernt byggt och öppnade i mars 2019.

Boendet
Sockerstans äldreboende består av 72 lägenheter fördelade på fyra våningsplan.
På plan fem finns en stor takterrass. Huset ligger med en fantastisk utsikt både
mot den gamla möllan och Sockerbruksparken.
Humana Sockerstan är ett äldreboende för dig som är i behov av somatisk vård
eller demensvård. Boendet erbjuder 36 demensplatser och 36 somatiska. Vi
arbetar med BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid
demenssjukdom) samt med reminiscens och validation.
Varje avdelning består av nio moderna och rymliga lägenheter. I alla lägenheter
finns det platsbyggda garderober, en liten kokvrå med kokplatta, kyl och frysfack
samt ett handikappanpassat badrum. I alla lägenheter ingår en säng och en
sänggavel med inbyggd belysning samt TV. Varje avdelning har ett stort
gemensamt kök och vardagsrum. Dessutom finns det antingen en uteplats eller
balkong på varje våningsplan.

Fakta om Staffanstorp –
Humana Sockerstan
Demensvård & somatisk vård
Samlingssal & stort aktivitetsutbud
Gym & rehabrum
Takterrass & växthus
Prisbelönt belysningssystem
Tv ingår i lägenheten

Aktiviteter

Wi-fi i hela huset
Komfortkyla & sedumtak

På Humana Sockerstan värdesätter vi aktiviteter och att du som boende ska få en
meningsfull vardag. Här finns en härlig samlingssal högst upp i huset där du även
når vår takterrass med den vackra utsikten. På samma våningsplan finns även ett
gym med träningsutrustning anpassad för äldre. Vi erbjuder aktiviteter som
gruppgymnastik, filmvisning, temafester och musikunderhållning varje vecka. Här
kan du umgås eller bara ta det lugnt och njuta av den hemtrevliga atmosfären.
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