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Tropiskt paradis för äldre i Uppsala
Konceptet med Sunwell solrum har blivit succé på hundratals kommunala och
privata vård-, omsorg- och äldreboende i Sverige och utomlands. I samarbete
med Äldreförvaltningen Uppsala kommun och Sunwell har nu även Balders
vård och omsorgsboende i Uppsala fått eget tropiskt semesterparadis med
sandstrand, palmer, bambu och detaljerad inredning. Detta projekt var ett
viktigt steg i ett arbete att höja livskvalitén för boende.
"Under dessa omständigheter med restriktioner och social distansering vill vi
minska känslan av utanförskap, öka känslan av socialt sammanhang och
minska den oro och ångest som kan komma att uppkomma under pandemin
men också i tider efter pandemi. Tillsammans med boende har vi redan rest
till både Miami och Mauritius!" - säger Mona Fröjberg, Verksamhetschef
på Balders vård och omsorgsboende.
Mona fortsätter: ”Vi har valt tropisk miljö för att låta de äldre och våra
vardagshjältar till medarbetare uppleva en exotisk semester, att få möjlighet
till en ”resa”, en upplevelse som kan delas tillsammans med medarbetare och
efter pandemin med deras nära och kära. Detta blir en utmärkt social aktivitet
där de äldre kan ”resa” under ordnade former. Med pandemin följer negativa
effekter men vi hoppas att vi genom vår julklapp till Balder, vårt nya solrum
och dess värme, kunna bidra till bättre hälsa för alla på Balder, hyresgäster,
medarbetare och anhöriga.”
"Äldreomsorgen är en viktig kundgrupp för oss och intresset för solterapi bara
växer. Många boenden upptäcker att solrum inte bara ökar välbefinnande hos
de äldre, utan även skapar bättre miljö för personalen. Det finns även studier
som påvisar minskad sjukfrånvaro hos anställda tack vare det hälsofrämjande
solljuset från Sunwell " &dash; säger Mirka Storm, Marknads- och
Försäljningsansvarig på Sunwell.

För ytterligare information, vänligen kontakta Mirka Storm, Marknads- och
Försäljningsansvarig för Sunwell på Ircon Drying Systems AB, tel. +46 (0) 766
104956.

Sunwell bygger specialutvecklade solsimulatorer och solrum där människor kan
stärka immunförsvar, få ny energi och må bra. Sunwell solsimulator skapar
artificiellt solljus som kan mäta sig med originalet, med den fördelen att mängden
UV-strålningen är filtrerad till låga nivåer.
Solterapi i ett av Sunwell solrum erbjuder mer än ljus, värme och en inspirerande
miljö – den har flera positiva hälsoeffekter, skapar mervärde för företag och kan
minska sjukskrivningar.
Sunwell sprider ljus och värme inom olika områden som friskvård, hotell, spa,
badanläggningar, massage- och yogastudios, äldreomsorg, restaurang, högskolor
mm. Sunwell’s solstrålar lyser inte bara i Sverige, utan har nått ut även till flera
länder i Europa och Nordamerika.
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