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Sommarvistelse för äldre 2017

Välkommen att anmäla dig till en skön sommarvistelse på Sörgården.
Hämta krafter och njuta av den gröna omgivningen runt den
glittrande Sörgölen

Ett erbjudande om sommarvistelse för äldre
För nionde året i rad bjuder Omsorgsnämnden in till sommarvistelse
för äldre. Erbjudandet vänder sig till dig som bor i ordinärt och
särskilt boende i Karlshamns kommun och syftar till att ge dig
möjlighet att få några sköna sommardagar mitt ute i naturen.
Närstående som hjälper och vårdar är välkomna.
Detta år erbjuder vi dagvistelse, en eller flera dagar och med möjlighet
till övernattning
Sörgården ligger ca en mil norr om Karlshamn, vid sjön Sörgölen. Här
finns två större hus med gemensamhetskök och samlingslokal.
På Sörgården finns en swimmingpool (8x18m), niohåls minigolfbana
samt flera mindre bollplaner. Här finns även goda möjligheter till
skogspromenader, roddturer och fiske i den närbelägna sjön.

Tider och priser
Period: vecka 35 och 36. Vecka 35 tisdag-fredag,
vecka 36 måndag-torsdag.
Resa med omsorgens buss*
100 kr tur och retur (du betalar till personal vid ankomst till
Sörgården).
*Om du väljer att resa med omsorgens buss så behöver du kunna ta dig i och ur
bussen på egen hand.

Resa med färdtjänst
Du bokar själv din resa och betalar direkt till chauffören.
Pris: ca100 kr tur och retur beroende på avstånd.
Dagvistelse
Pris: 150 kr
Övernattning
Pris: 300 kr
Prisexempel
A Dagvistelse med en övernattning
(hemresa kl. 10.00 dagen efter) = 450 kr
B Dagvistelse med en övernattning inklusive dagvistelse dagen efter
(hemresa kl. 16.00) = 600 kr
C Två övernattningar inklusive tre dagvistelser = 1050 kr
D Tre övernattningar inklusive fyra dagvistelser = 1500 kr
Vid bokning av övernattning väljer du redan vid bokningstillfället om
du vill åka hem klockan 10.00 eller att boka ytterligare dagvistelse och
resa hem klockan 16.00.
I dagvistelse ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika. Om
du väljer att övernatta blir du också serverad kvällsmat och frukost.
Kontant betalning vid ankomsten.

Anmälan
Du anmäler ditt intresse genom att fylla i uppgifterna på den
bifogade blanketten. Därefter skickar du den till
omsorgsförvaltningen. Du kan också anmäla dig per telefon genom
att ringa Bert Bengtsson på tel. 0454-56 33 37, 0454-810 00.
Sista anmälningsdag är den 19 juni 2017.
När platserna är fördelade får du hem en bekräftelse i brevlådan och
bokningen är härmed bindande. Om du av olika skäl inte längre är
intresserad så är det nödvändigt att du omgående avbokar din
sommarvistelse.
Ring till anhörig- och PRIO-samordnaren Bert Bengtsson på tel. 045456 33 37.

Vi hoppas på ett stort intresse för dessa sköna, lata dagar i solen vid
den glittrande sjön.

Omsorgsnämnden

Intresseanmälan till sommarvistelse på Sörgården 2017
Fyll i dina adressuppgifter samt kryssa för dina val under 1) och 2)
Om det är något mer som vi behöver veta kan du skriva det i
meddelanderutan på baksidan.

Namn

Personnummer

Gatuadress och postadress

Telefonnummer

1) Jag önskar besöka Sörgården följande datum:
 tisdag 29/8
 onsdag 30/8  torsdag 31/8  fredag 1/9
 måndag 4/9  tisdag 5/9
 onsdag 6/9  torsdag 7/9
2) Resa till och från Sörgården, eventuella hjälpmedel
 Jag vill resa med omsorgens buss
 Jag ordnar själv min resa fram och tillbaka till Sörgården
 Jag önskar övernattning med hemresa kl.10.00
 Jag önskar övernattning med hemresa kl.16.00
 Jag kommer att ta med min rullstol
 Jag kommer att ta med min rullator

Underskrift:_____________________Datum: ________________
Blanketten skickas senast den 19 juni till:
Karlshamns kommun, Omsorgsförvaltningen
Sommarvistelse
Rådhuset
37481 Karlshamn

Meddelanderuta:

Jag behöver specialkost i form av ……………………………………

