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Grattis Ronneby till ett nytt och modernt
äldreboende!
Ett nytt äldreboende i Attendos regi ska byggas i Ronneby kommun. NCC är
byggaktören. Äldreboendet kommer att vara i den nya stadsdelen Kilen som
är belägen vid Ronnebyån med bland annat Brunnsparken som utsikt.
- Äntligen kan vi påbörja arbetet med att förnya och modernisera Ronnebys
äldreomsorg. Platsen är noga utvald för att ge våra boende en trivsam och
rofylld miljö, säger Malin Fredgardh Huber, regionchef Attendo.
Byggstart sker under det första kvartalet 2019 och äldreboendet beräknas bli
klart för inflyttning under tredje kvartalet 2020. Huset kommer att byggas i

fyra våningsplan, med takterrass och förråd på vinden. De tre första
våningarna kommer att vara äldreboende med 54 platser. Den fjärde
våningen blir ett trygghetsboende med 23 lägenheter som är till för dem som
vill ha mer trygghet, service och social samvaro än vad de kan få i sitt
nuvarande hem.
Det nya äldreboendet är planerat som ett så kallat livsstilsboende med
Attendos koncept Utevistelse & Trädgård. Här kommer det att erbjudas en
vacker och stimulerande utemiljö där den som vill kan ägna sig åt
trädgårdssysslor, träna i utegymmet eller bara njuta av en promenad i
området eller en fika i trädgården. Aktiviteter som läs- och sångstunder
flyttas ut i växthus eller lusthus. Vi grillar året om och eldkorgarna lyser upp
trädgården i höstmörkret.

Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag
Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade
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