
Handelsträdgårdens omvårdnadsboende i Karlskrona utses till
Bästa äldres boende 2015
Idag har vinnaren i PRO:s och Rikshems tävling Bästa äldres boende utsetts. Vinnare blev omvårdnadsboendet Handelsträdgården, som idag
fick motta en prischeck på 50 000 kr av äldreminister Åsa Regnér.

- Bästa äldres boende är ett bra sätt för oss att få kunskap om vilka fantastiska boenden det finns i Sverige idag. Det visar att det går att
bygga bra och inbjuda till social gemenskap. Det är också ett viktigt inlägg i bostadsdebatten, säger Christina Tallberg, nyvald ordförande för
PRO.

Vinnaren Handelsträdgården får alltså 50 000 kronor och hela summan ska komma hyresgästerna till godo.

- Omsorg handlar alltid om människor. Men beroende på hur och var man bygger kan man underlätta för god omsorg och ett gott boende. För
omsorgsboendet Handelsträdgården hittade vi det perfekta läget med närhet till service, kommunikationer och grönområden. Karlskronahem
byggde sedan med fokus på moderna tekniklösningar, låg energiförbrukning och sociala värden. Det innebar till exempel smarta lösningar för
brand- och trygghetslarm, varmvatten via solpaneler och lägenheter som är byggda för att kunna kopplas ihop, och bilda en tvåa, där par kan
bo tillsammans, säger Börje Dovstad, ordförande i Karlskronahem och kommunalråd i Karlskrona.

Bästa äldres boende är PRO och Rikshems tävling som avser boenden för äldre, till exempel seniorboenden, vårdboenden eller
trygghetsboenden. Priset ska bedöma både fysisk och social miljö, alltså både byggnadens utformning och den sociala miljön där
hyresgästerna kan möta varandra.

Juryns motivering:

Omvårdnadsboendet Handelsträdgården i Karlskrona är ett boende som tar hänsyn till de boendes alla behov och sinnen. Miljön både inne
och ute är väl anpassad efter behoven och dessutom välkomnande och tilltalande, med genomtänkta detaljer som ger boendet en unik profil.
Ett stort utbud av både aktiviteter och service erbjuds och resultaten av utvärderingar med både boenden och anhöriga visar att
Handelsträdgården är på god väg att nå sin vision om att bli en förebild för äldreomsorgen i Sverige.

Mer information:

Malin Wennberg, pressansvarig PRO, 072-227 90 30, malin.wennberg@pro.se

Jenny Tirén Berg, pressansvarig Rikshem, 072-517 36 52, jenny.tiren-berg@rikshem.se

PRO, Pensionärernas Riksorganisation, är Sveriges största pensionärsorganisation med över 400 000 medlemmar. PRO har ca 1
400 föreningar över hela landet.  


