Tallgården
Verksamhetsbeskrivning
Tallgården är beläget med närhet till naturen. Med
goda kommunikationer och promenadavstånd till
fantastiska omgivningar är det lätt att både trivas
och besöka oss. Boendet omsluts av grönska på fina
innergårdar och gemytliga promenadstråk intill
husknutarna.
Tallgårdens boende erbjuder dagligen hemlagad
väldoftande och näringsrika måltider som kan
avnjutas tillsammans med andra boende. Lunch och
kvällsmat levereras från Billingshälls restaurang.
Tallgården erbjuder boende med somatisk
inriktning. Vi arbetar alltid utifrån individens behov.
Här finns två enheter med inriktning vård och
omsorg och sammanlagt på enheterna finns 20
lägenheter.

Tilläggstjänster
Här finns möjlighet till hårvård, fotvård, tandläkare
samt tandhygienist som erbjuder regelbundna
besök. Vi kan även erbjuda fönsterpustning.
Samtliga tjänsterna bekostas av hyresgästen själv.

Personal & kompetens
På Tallgården erbjuder vi kompetent personal. På
varje enhet finns tillgång till en specialistundersköterska som i samspel med övrig personal
bedriver god omvårdnad på enheterna.
Här finns tillgång till kompetens i form av
Silviasystrar, arbetsterapeuter, sjukgymnast samt
sjuksköterska. Tallgården har vidare ett samarbete
med närliggande vårdcentral.

Kvalitetsarbete
Vi skapar matglädje, livslust och njutning genom
dofter och smaker för att ge alla våra hyresgäster
möjligheten till ökat välbefinnande och livskvalitet.
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Här har mat och social samvaro ett högt fokus för
att kunna bibehålla hälsan för våra hyresgäster. Att
äta bra och omväxlande mat är viktigt hela livet, inte
minst när man blir äldre.
Vi har en fin gemenskap i en social miljö. På
Tallgården finns stor möjlighet att stifta nya
bekantskaper över en kopp kaffe.

Synpunkter & klagomål
Tala i första hand med personalen eller
enhetschefen för verksamheten som utför tjänsten.
Du kan också vända dig till Kävlinge kommun, Åsikt
Kävlinge.

Fakta
Kävlinge kommun
org.nr 212 000 - 1058
Kontakt
Enhetschef Johannes Bragazzi
Postadress
Karabyvägen 518, 244 71 DÖSJEBRO
Telefon
046-73 96 70
E-postadress
johannes.bragazzi@kavlinge.se
Hemsida
www.kavlinge.se
Organisationsform
Kommunägt

