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Modernt livsstilsboende med inriktning Sport & Spa
Attendo Lyckliga Gatan är ett nyöppnat äldreboende i Kävlinge som slog upp portarna den 1
juli 2018. Det är ett modernt och trivsamt boende med ljusa lägenheter och trevliga
gemensamma ytor. Boendet har inriktningen Sport & Spa vilket innebär att välbefinnande
och hälsa står i fokus. Gymmet möjliggör rehabilitering och träning, både individuellt och i
grupp. Vårt spa inbjuder till avkoppling i form av exempelvis varma bad, massage och
kroppsvårdsbehandlingar.
Här finns 72 lägenheter, fördelade på fyra våningsplan med åtta avdelningar. Lägenheterna
är på 32 och 42 kvm. Varje lägenhet har ett stort rum, ett pentry samt ett stort badrum med
dusch. Varje lägenhet är utrustad med en säng och ett sängbord men i övrigt möblerar du
själv.
På varje avdelning finns mysiga gemensamma sällskapsytor med utgång till balkong/uteplats
samt kök och matsal. Utanför avdelningarna har de som bor på Attendo Lyckliga gatan
tillgång till träningslokal, relax och spa och pub.

Omsorg med individen i fokus
På Attendo Lyckliga gatan planerar omvårdnadsteamet tillsammans med den boende
och/eller närstående hur vård och omsorg ska utformas för den boendes välbefinnande och
ett värdigt liv.
Här arbetar vi med en personcentrerad vård och ett vardagsrehabiliterande förhållningssätt
som innebär att vi ser till det friska och uppmuntrar till aktivitetet och självständighet. Vår
arbetsmetod bygger på kontaktmannaskap och ett gott teamarbete mellan de olika
yrkeskategorierna.
Konceptet Sport och Spa innebär att vi har ett stort fokus på att de boende ska må bra i både
kropp och själ. Aktiviteterna varierar och innehåller allt från att följa idrottshändelser,
gemensam pubafton med dans, göra egna tvålar och ansiktsmasker till provsmakning av
choklad och exotiska frukter.

Medarbetare med gedigen erfarenhet och specialkompetens
På Attendo Lyckliga Gatan utgår all omsorg från dig, dina behov och dina önskemål. Våra
medarbetare har gedigen erfarenhet och specialkompetens inom äldreomsorg. Här finns
sjuksköterskor dygnet runt samt fysioterapeuter och arbetsterapeuter dagtid. Tillsammans
ser vi till att du får den omsorg du behöver på det sätt som du vill ha den.

