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ÄLVÄNGEN. Grönt är 
skönt!

Vikadamm har beri-
kats med en rehabträd-
gård som invigdes i 
tisdags.

– Jag trodde inte 
detta skulle bli verk-
lighet, men nu står vi 
mitt i denna idyll, säger 
rehabchef Eva-Maja 
Hammad.

Det var i samband med att Vi-
kadamm skulle byta luftsys-
tem som projektet med re-
habträdgården på Vikadamm 
tog fart. Sven Burgren på 
Alebyggen greppade tag i 
de skisser som Niklas Ulf-
heden, landskapsarkitekt på 
Grön Design, tagit fram.

– Hade det inte varit för 
Sven så skulle trädgården 
aldrig blivit till, förklarar 
Eva-Maja Hammad.

Drömmen om en rehab-
trädgård har funnits hos Eva-
Maja under flera års tid. Efter 
samtal med Niklas Ulfheden 
förstod hon också hur bra det 
skulle kunna bli.

– Det blev precis så fint 
som vi hade önskat. Att få 
vistas i en sådan här vacker 
miljö är välgörande för män-
niskan. Trädgården ska bli en 
plats för såväl de boende som 
personalen. Det blir också ett 
redskap i träningen. Här kan 
våra brukare exempelvis lära 

sig att hantera hjälpmedel på 
olika underlag, säger Eva-
Maja Hammad och tillägger:

– Min förhoppning är 
också att andra verksamheter 
utanför Vikadamm ska ta till-
fälle i akt att nyttja denna un-
derbara trädgård.

Invigning
I tisdags eftermiddag var det 
officiell invigningen av rehab-
trädgården och dagen till ära 
bjöds det på grillat. Måltiden 
föregicks av en tipspromenad 
för de boende och senare blev 
det även musikunderhållning 
med Daniel Perez.

Niklas Ulfheden fick ta 

emot välförtjänta applåder 
och beröm för sitt arbete i 
projektet. Han hade all an-
ledning att se belåten ut.

– Alla parter verkar nöjda 
med resultatet och det är hu-
vudsaken. Miljön har väldigt 
stor betydelse för hälsan. Det 
gäller alla människor, inte 
minst de äldre. Tyvärr finns 
det för få sådana här platser, 
men förhoppningsvis ser vi en 
utveckling av detta i framti-
den, avslutar Niklas Ulfhe-
den.

Vikadamm har förärats med rehabträdgård
– Vacker och – Vacker och välgörande miljövälgörande miljö
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Invigningen på Vikadamm firades med grillparty, där samtli-
ga besökare bjöds på korv med bröd.

Niklas Ulfheden på Grön Design i Alafors är den som har 
ritat Vikadamms vackra rehabträdgård.

Personalen hade ordnat med en Personalen hade ordnat med en 
poängpromenad i den nya rehab-poängpromenad i den nya rehab-
trädgården.trädgården.

Välkomna!

Kontakta oss

Vill du gå ner i vikt?
Vi söker 45 deltagare till 3 viktminskningsgrupper
som startar i september.

Du kan också läsa mer på: www.xtravaganza.se

Elisabeth gick ner över 20 kg
på två månader

- För mig handlar viktminskningsresan om att må bättre, 
vilket är en investering i framtiden och hälsan.
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