
Nytt orangeri ger stimulans i Lommas äldreomsorg
Idag fick äldreomsorgen i Lomma en vackrare och mer stimulerande utemiljö. Ett nytt orangeri och växthus invigdes vid
Frösunda Omsorgs vård- och omsorgsboenden. Den nya utemiljön har skapats i samarbete mellan Lomma Kommun och
Frösunda Omsorg, och med delaktighet i utformningen från medarbetare, boende och närstående.

Äldreomsorgen i Lomma invigde den 16 april en ny, fin och stimulerande utemiljö, med ett nytt orangeri och ett nytt växthus i
anslutning till äldreboendena Strandängsgatan, Vega och Orion, som drivs av Frösunda Omsorg. Den nya utemiljön ska boende
bland annat kunna använda för att delta i växtodling, stimulansaktiviteter utomhus och att umgås med närstående.

- Vi är oerhört glada att de boende på vår äldreomsorg i Lomma nu har fått en vacker utemiljö att vistas och mötas i, där många också kan få
återuppta sina tidigare odlingsintressen eller helt enkelt njuta och stimuleras av grönska och skönhet, säger Socialnämnden i Lomma
kommuns ordförande Susanne Borgelius.

Den nya utemiljön har tillkommit i ett nära samarbete mellan Lomma Kommun och Frösunda Omsorg med målet att ge ökad stimulans och
glädje för de äldre. Inredning och växtlighet har tagits fram genom aktivt deltagande mellan medarbetare, boende och närstående. De som
kan och vill får nu möjlighet att vara med och odla växter.

- Orangeriet är resultatet av Frösundas erfarenheter och kunskap om kognition kring vilka faktorer som kan stimulera äldre personers sinnen
och livskvalitet. Det bygger också på undersökningar med direkta förslag från de boende på Lommas äldreomsorg. Ett orangeri är en skön
och vacker miljö, en lugn och behagligt utformad mötesplats som tillsammans med växtlighet ger positiva intryck, förklarade Christine
Rosencrantz, Frösunda Omsorgs affärsområdeschef för äldreomsorg vid invigningen.

BILDTEXT 1: Socialnämndens ordförande Susanne Borgelius och Gunny Nexing, boende på Strandängsgatan, har precis klippt
bandet för det nya orangeriet. Hasse Phan, verksamhetschef för Frösundas boende på Strandängsgatan i bakgrunden.

 BILDTEXT 2: Invigning av Orangeriet och Växthuset, Frösunda äldreomsorg, Lomma

För mer information, kontakta: 
Lars-Ola Nordqvist, PR & kommunikation
lars-ola.nordqvist@frosunda.se, 070-689 11 20

Frösunda Omsorg är en av Sveriges ledande privata vård- och omsorgsföretag. Frösunda Omsorgs vision är att leda
utvecklingen av nya spelregler inom omsorgsindustrin för att ge kunderna hög livskvalitet. Frösunda Omsorg har omkring 2
500 kunder och 6400 medarbetare inom personlig assistans, äldreomsorg, funktionshinder och Individ och familj över hela
Sverie. Läs mer på www.frosunda.se  


