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NÖDINGE. Portarna till 
Backaviks äldreboende 
har slagits upp och 
i måndags kunde de 
första hyresgästerna 
fl ytta in. 

Stora ljusa ytor, till-
lagningskök, inomhus-
strand och en ”sinne-
nas trädgård” ska bidra 
till hög trivsel.

I torsdags arrangerades en 
rundvandring för de som 
arbetar inom sektorn och i 
lördags anordnades Öppet 
hus för allmänheten, som 
besöktes av inte mindre än 
300 personer. 

– Vi hade räknat med runt 
150 personer med det kom 
dubbelt så många, vilket 
naturligtvis känns jätteroligt, 
säger Eva Lans Samuels-
son, enhetschef. 

Boendet har plats för 
sammanlagt 40 hyresgäs-
ter fördelade på fyra avdel-
ningar, men till att börja med 
används bara halva boendet 
i väntan på att nämnden ska 
besluta om att öppna upp 
de resterande två enheterna. 
Det finns både avdelningar 
för demenssjuka och perso-
ner med somatiska, kropps-
liga, sjukdomar.

15 personer från Trol-
leviks äldreboende flyttade 
i måndags in i sina nya rum 
på Backavik tillsammans med 

ytterligare fem från andra 
ställen.

Genomgående för det nya 
boendet är stora ljusa ytor, 
närhet till naturen och funk-
tionella lösningar. Trånga 
korridorer och låsta avdel-
ningar har man gått ifrån och 
istället satsat på att skapa fri-
hetskänsla, inte minst genom 
”sinnenas trädgård” där de 
boende kan röra sig fritt. 

I rehabiliteringsrummet 
finns möjlighet att träna på 
trampcykel anpassad för rull-
stolsburna och i solrummet 
kan man återuppleva som-
marens stranddagar när som 
helst. 

All mat lagas på plats i det 

rymliga tillagningsköket på 
entréplan.

De 34 kvadratmeter stora 
bostadsrummen är utrustade 
med pentry, kokplatta, kyl 
med frysfack, tvättmaskin, 
torkskåp och golvvärme. 

Att standarden är hög på 
Backaviks boende går inte att 
ta miste på och priset för att 
bo där blir också därefter.

– Många kan tycka att det 
är dyrt, men då får man också 
mycket för pengarna, säger 
Eva Lans Samuelsson, som 
med stolthet visar upp Ales 
nya äldreboende.

Backavik har öppnat
– Äldreboendet som upplevs med alla sinnen

Välkomen till Backavik. Enhetschef Eva Lans Samuelsson visade nyfi kna besökare runt vid 
två tillfällen förra veckan. I lördags kom hela 300 personer.

Sommar året om. En inomhusstrand håller på att anläggas i 
ett av rummen på Backaviks äldreboende.

Rikt på växtlighet. I vinterträdgården kan de boende njuta av närheten till naturen.Rikt på växtlighet. I vinterträdgården kan de boende njuta av närheten till naturen.
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Vi svarar på dina frågor om 

elpriser, 
elförbrukning,

elavtal m.m.

Du kan också passa på att 

vintersäkra 
ditt elpris!

Tisdag 2 oktober kl 18-20 
bjuder vi in till

Kundkväll 
på kontoret 

i Alafors
Vi berättar om vad som är på gång 
inom vårt elnätsområde samt om 

det senaste från elmarknaden. 

Anmäl dig till kundkvällen på tel 0303-33 24 00 
senast den 1 okt!

Vi vill träffa dig!
Fredag 21 september

utanför Konsum i Surte 

Fredag 28 september 
vid Bohus centrum

Vi fi nns på plats mellan kl 11 och 14!
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