
Oxhagshemmet  
Etapp 1 

Vård-och omsorgsboende 



Agenda 
• Byggnationen/renoveringen 

• Kommunikation  

• Ny inriktning 

• Enskilda möten 

• Flytt 

 

• Visning av lägenhet- endast 
onsdag eftermiddag 



Byggnationen/ 
renoveringen 
 

Ventilation-  

Orsakat oförutsedda rivningar 

Lukt 

Uppsågning av väggar 

Dagvatten/avlopp 

Håltagning  

Hög bullernivå/ljudvolym 

Ytskikt och montering 

Gipsskivor, tapeter, handfat, toaletter etc    



Visningslägenhet -Oxhagshemmet 



Visningslägenhet-Våtutrymme 



Kommunikation 
 

VECKOBREV INFORMATIONSBREV 

MÅNADSVIS FRÅN JANUARI 

ENSKILDA MÖTEN  

VECKA 5-6 

INBJUDAN KOMMER INOM 
KORT 

BOENDE/ANHÖRIG 

MÖTE FEBRUARI 27/2 



 
Enskilda 
möten - 
Vecka 5-6 
 

Alla blir erbjudna ett möte  

Individuell information  

om Lägenhet samt hyra 

Information om bostads-tillägg 

Stöd med adressändring 

Det är vi som ni träffar: 

Margareta Johansson och Pierre Börjesson 



 

Önskemål 
Senast 20/12-2019 

Exempelvis våningsplan, mindre –större lägenhet etc. 

Lämnas till enhetschef Kenth Odkil  

Tel 0480-45 35 03 

Eller via mail till 

Kenth.Odkil@kalmar.se 

Pierre.borjesson@kalmar.se 

Senast 20/12-2019 

mailto:Kenth.Odkil@kalmar.se
mailto:Pierre.borjesson@kalmar.se


Ny inriktning 

Våningsplan 1 blir demensboende 

Omformas succesivt  

Kompetensutveckling för medarbetare 
samtlig personal  

Förstärkning med 
specialistundersköterskor 

Omformade personalgrupper 



 
Flyttveckor  
 

V11  Måndag och 
tisdag 9-10/3 

V12  Måndag och 
tisdag 16-17/3 

V13  Måndag och 
tisdag 23-24/3 

En avdelning i taget 

Två flyttar på 
förmiddagen  

Två flyttar på 
eftermiddagen 

I veckorna utökas 
personalbemanningen för att 

stödja boende under hela dygnet. 



Praktisk  
logistik flytt 

Nedpackning   

Innefattar: Kläder, prydnadssaker samt allt annat husgeråd som finns i 
lägenheten. 

Flytt av möbler samt övrigt husgeråd från befintlig lägenhet till anvisad ny 
lägenhet. 

Upp-packning 

  Utplacering av möbler efter beskrivning 

Kläder, prydnadssaker samt allt annat husgeråd 

- Närstående/omsorgstagare kan packa upp själva- säg då till innan flytt. 

- Flyttfirman ansvarar för att flytten sker inom anvisad dag och tid samt att 
husgeråd och möbler placeras efter omsorgstagarens önskemål. 

- Flyttfirman behöver tydliga anvisningar för hur packningen ska ske för att 
utföra själva flytten av möbler och bohag. 



Hjälp vid iordningställande av lägenhet 
När flytten av möbler och husgeråd från lägenhet är utförd av flyttfirma finns möjlighet att 
få stöd för iordningställande av lägenhet från omsorgsförvaltningens vaktmästare. 
 

Exempel på stöd 

• Upphängning av tavlor 

• Inkoppling av tv och sökning av kanaler 

• Inkoppling av annan mediautrustning 
 

Viktigt! 
• Önskas hjälp med beslag för vägghängd tv kan vaktmästare hjälpa till med det.  

• Viktigt att veta är då att det är omsorgstagaren/närstående som står för kostnaderna 
för att återställa väggen vid utflytt. 
 


