Velkommen til Wandallshaven
Sektion Christinehaven

Plejecenter Vest

Forord
Velkommen til Wandallshaven.
Denne folder er udarbejdet som en hjælp til at give Dem og
Deres pårørende et overblik over ting, der er rare at vide i
forbindelse med indflytning i en af vore boliger.
Folderen er et supplement til dialogen mellem Dem, Deres
pårørende og personalet.
Personalet ser frem til et godt samarbejde med Dem.
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Boligerne i Wandallshaven
Består af i alt 63 ældrevenlige boliger, hvor der er tilknyttet
personale i dag-, aften- og nattevagt.
Organisatorisk hører boligerne til sektion Christinehaven,
som også servicerer 37 ældrevenlige boliger og plejeboliger
i Christinedal.
Sektion Christinehaven hører under den afdeling der hedder
Plejecenter Vest.
Udover boligerne omfatter sektionen et fælleshus i
Wandallshaven 50, samt et dagcenter i Christinedal.

Personalet
Personalet tilknyttet sektionen er: Hjemmehjælpere, Socialog Sundhedshjælpere og -elever, Social- og Sundhedsassistenter og -elever, sygehjælpere, beskæftigelses
vejledere, sygeplejersker og sektionsleder.
Personalet har tavshedspligt. Det betyder eksempelvis, at de
ikke må tale med en bruger om en anden bruger.
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Nødkald
Der er nødkaldeapparat i alle lejligheder, som tilsluttes
telefonnettet via et almindeligt telefonstik. Dette tilsluttes
dersom man har behov for det.
Der er tovejs kommunikation mellem kaldeapparatet og
personalets mobiltelefon, hvilket betyder at man kan tale
med personalet ved kald.

Samarbejdsbog
Til brug for skriftlig information mellem Dem, Deres
pårørende og personalets får De en samarbejdsbog, hvori
de vigtigste oplysninger skrives.
Bogen kan f.eks. også bruges til oplysninger og beskeder
mellem pårørende og personale.

Hjemmehjælp
Visiteres i forhold til kommunens kvalitetsstandarder.
Kopi af kvalitetsstandarderne kan fås ved henvendelse til
sektionslederen.
Rengøringshjælp ydes som hovedregel hver 14.dag.
Hjemmehjælpen vurderes og tilpasses løbende efter behov.
Hjælpen kan bestå af bl.a.:
Personlig hygiejne/pleje
Mad servering
Rengøring
Vask
Hjælp til at bestille dagligvarer
Vaskemaskiner og tørretumbler forefindes i bygningen
Wandallshaven 50. De kan frit benytte vaskemaskinerne,
som dog kan være optaget i tidsrummet kl. 9-14, hvor
personalet yder hjælp til vask. Betaling for brug af
vaskemaskiner og tørretumbler sker ved hjælp af vaskekort
som udleveres ved indflytning og betaling trækkes sammen
med huslejen.
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Aktiviteter
Der er dagcentertilbud i Wandallshavens fælleshus tirsdag
og torsdag.
Som beboer i Wandallshaven kan man frit benytte dagcenter
tilbuddet hvor der foregår forskellige aktiviteter, som
aftales i fællesskab med brugerne og tilrettelægges af en
aktivitetsmedarbejder.
En gang om måneden udsendes en folder om, hvilke
aktiviteter der foregår.
Desuden kan man blive visiteret til aktivitetscentret
Christinedalsvej 20 alle hverdage, eller til et af kommunens
andre aktivitetscentre.
På opslagstavlen i Fælleshuset kan man endvidere holde sig
orienteret om aktiviteterne i Fælleshuset.
Alle beboerne i Wandallshaven kan låne Fælleshuset gratis
til egne fester. Lån af Fælleshuset kan ske ved henvendelse
til sektionslederen eller formanden for boligforeningen (se
telefonliste på bagsiden)

Cafeteriatilbud
Der er et cafeteria tilknyttet boligerne på Christinedalsvej
20 som er åbent for alle ældre samt deres pårørende i
Svendborg Kommune. Cafeteriet er åbent alle dage fra kl.
10.00 til kl. 13.00, helligdage fra kl. 10.00 til 12.45,
Søndag er der tillige søndagscafé med forskellig
underholdning kl. 14-16.
I weekender holder cafeteriet lukket mellem kl. 11.00 og
11.30.
Varme retter kan købes mellem kl. 11.30 og kl. 12.45.
Alt salg i cafeteriet er kontant.
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Praktiske oplysninger vedr. boligerne
i Wandallshaven
Man kan søge boligstøtte, varmehjælp samt lån via
Svendborg Kommune. Skemaet sendes til Dem sammen
med lejekontrakten.
Når lejekontrakten er underskrevet og betaling vedr. indskud
og 1. måneds husleje er betalt, og kan dokumenteres, kan
der aftales tid med ejendomsmesteren om afhentning af 3.
stk. nøgler og 1 stk. vaskekort.
El og varme er ikke indeholdt i huslejen. El betales efter
måler til Elforsyningen. ejendomsmesteren kan være
behjælpelig med at aflæse elmåleren. Varmeforbruget bliver
aflæst en gang om året.
Der forefindes affaldsbeholdere i de blå skure, hvor der
ligeledes er et mindre skur til hver lejlighed som kan aflåses.
Der er fælles antenne i Wandallshaven som administreres af
Nordlysparkens Antennelaug.
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Adresse- og telefonliste
Sektion Christinehaven
Wandallshaven 50
5700 Svendborg
Hjemmeplejen
Wandallshaven 50
Døgnnummer: 62 21 57 99
Personalet træffes dog bedst mellem kl. 11.30 og 12.00
Sygeplejersken: 62 23 66 26
Træffetid kl. 8.00-8.15 Derudover kan der indtales besked
på telefonsvareren og sygeplejersken vil ringe tilbage
snarest muligt.
Sektionsleder: 62 23 66 24
Træffetid kl. 08.00-09.00
Ejendomsmester Svend Åge Stuhr træffes dagligt i
afdelingen eller på tlf. 62 22 32 40
Formanden for boligforeningen Anne Marie Rasmussen
træffes på tlf. 51 32 26 25
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