Syntolkning Invigning av Trygghetsboendet Ängen
Vy över Trygghetsboendet Ängen med omgivning genom flygning med drönare där
man ser en vy över Gullänget. I samlingssalen som är ljus med blommiga tapeter står
Susanne Byström vår trygghetsvärd och hälsar välkommen. Hon säger: Hej och välkomna till Trygghetsboendet Ängen! Jag heter Susanne och är trygghetsvärdinna
här. Jag har träffat er alla så många gånger tidigare. Idag har jag en lite annan roll
jag ska nämligen leda er genom invigningen – och som vi har längtat efter den här
dagen. Bilder på utemiljö runt Trygghetsboendet Ängen visas genom flygning med
drönare. I bakgrunden kan man se andra fastigheter på Sörängetvägen. Susanne
pratar samtidigt och säger: Som ni säkert vet köpte Övikshem Söränget servicehus
för snart ett år sedan, och vilket år det har varit. Interiörbilder från samlingsrummet
visas där man ser ett uppdukat bord med en gul blomma som står mitt på bordet
samt gröna växter i korridoren. Susanne berättar att: Arbetet har varit igång hela tiden. Snickare, målare och elektriker har jobbat in i det sista för att vi ska bli klara till
idag. Fler exteriörbilder visas som visar att Trygghetsboendet Ängen ligger precis i
skogsbrynet. Susanne fortsätter: Vi är många som är glada att vi nu kan presentera
Övikshems nyaste tillskott Trygghetsboendet, med det vackra namnet, Ängen. I samlingsrummet sitter Lars Österlund vår vd i en grå fåtölj. Susanne sätter sig i en grå
fåtölj mitt emot Lars och säger: Hej Lars! Hur känns det nu när ombyggnationen av
Söränget äntligen är klart? Lars svarar: Ja det känns roligt att allting är klart och att vi
äntligen kan sitta här du och jag. Det har varit ett intensivt år där alla inblandade
verkligen har dragit sitt strå till stacken. Bilder visas från korridoren där en liten välkomstskylt hänger i form av en ängel. Lars fortsätter: Jag är väldigt imponerad av det
arbete som mina kollegor har gjort och även alla entreprenörer som varit inblandade
har gjort och gjort det här möjligt. En anslagstavla visas med information till hyresgäster i trygghetsboendet. En trappa visas där det står: Trappan ger dig starka ben.
Vi får åter se drönarbilder av omgivningen och hör Susanne fråga Lars: Hur kommer
det sig att det blev just denna plats som blev ett trygghetsboende? Lars svarar: När
kommunen beslutade att avveckla Söränget servicehus så öppna det sig en möjlighet för oss att skapa fler trygghetsboenden. Fler interiörbilder visas från Ängen med
böcker i en bokhylla samt en hög av pusselbitar som ligger på ett bord. Lars berättar
vidare: Vi antog utmaningen och här är vi nu. Vi har sett en ökad efterfrågan på
trygghetsboenden. En bild visas där man får se en hand som målar blå färg på ett
papper samt en bild med ett uppdukat bord med mat och dryck samt blommor på
bordet. Lars fortsätter: Att allt fler av våra hyresgäster söker just den här typen av
social trygghet som ett trygghetsboende medför. Och den här fastigheten passade
väldigt bra in i det konceptet. En fåtölj visas där det ligger en bok över ena armstödet,
i fåtöljen ligger en blommig kudde. Susanne frågar Lars: Vad är egentligen ett trygghetsboende? En broderad tavla på en vägg i korridoren visas. På tavlan står det: Håll
om varandra och le lite grann. Vi får åter se Lars som sitter i fåtöljen mitt emot Susanne. Lars svarar: Ett trygghetsboende är en plats där social samvaro står i fokus.
Där det finns möjlighet att umgås och delta i olika aktiviteter
med sina grannar. En bild visas på grillringen utanför samlingslokalen. Bild som visar
små vita skålar med sallad som står på ett bord. Lars säger: Våra trygghetsboenden
har fina gemenskapshetslokaler och sedan är det tack vare trygghetsvärden som
hyresgästerna får tillgång till en resurs som hjälper till att styra upp olika aktiviteter
eller bara finnas där som ett stöd. En bild från ett av de olika aktivitetsrummen visas
där kläder hänger innanför en ram. Ny bild där man ser ett bingospel. Ny bild där
man får se hur Susanne leder sittgympa med några personer från trygghetsboendet.

De sitter på en stol och sträcker upp armarna i en gymnastisk rörelse. Ny bild där
man får se en hand som söker pusselbitar för att sammanfoga ett pussel. Lars fortsätter: Man kan säga att ett trygghetsboende är för de som har fyllt 70 år och fortfarande vill leva fullt ut. Utanför samlingsrummet står en man i blårutig skjorta på väg in
samlingsrummet. Exteriörbilder visas av fastigheten där det finns flera äppelträd på
gräsmattan utanför Ängen. Bilden zoomar in på de gröna äpplena på trädet. Susanne
frågar Lars: Vad tycker du att det är som är mest unikt med Ängen? Lars svarar: Ja,
det är närheten till naturen som finns runt om Ängen. Bild visas från en gångväg där
man ser en person som är ute och går med sin rollator. Genom drönaren får vi se
promenadvägen rakt uppifrån. Lars fortsätter: Tänk att kunna öppna dörren från, i det
här fallet från samlingslokalen, och komma direkt ut till ett fantastiskt promenadstråk.
En bild visas på en korg med bullar och en kaffetermos. Lars fortsätter: Jag ser framför mig att de som bor här gör gemensamma utflykter tillsammans med dig Susanne,
med välfyllda fikakorgar. Tillbaka i samlingsrummet sitter Susanne och Lars i varsin
fåtölj. Susanne frågar Lars: Är det något annat du skulle vilja lyfta nu när du har allas
uppmärksamhet? Lars svarar: Jag är verkligen glad att få hälsa alla våra hyresgäster
välkommen till Övikshem och framförallt till Ängen. Så hjärtligt välkommen! Susanne
säger: Nu ska vi få träffa en person som har bott i Övikshems regi i väldigt många år.
Vi ska få följa med till Ann-Marie. Häng med! Vi får se Susanne och Ann-Marie som
sitter mitt emot varandra i ett av aktivitetsrummen på Ängen. Susanne säger: Hej
Ann-Marie! Ann-Marie svarar: Nämen hej! Susanne frågar Ann-Marie: Du har bott
hos Övikshem sedan år 1955, har du trivts bra? En svartvit bild över Gullänget visas.
Ann-Marie svarar: Ja det måste jag säga, jag har trivts jättebra. Det är inget snack
om det. Annars skulle jag inte bott här. Susanne svarar: Vad roligt att höra, jätteroligt!
Susanne frågar: Vad är det bästa med ett trygghetsboende? Ann-Marie svarar: Det
är aktiviteterna, och när jag går ut och går. Det är det bästa att du har det för jag
tycker att det ger så mycket. Det är toppen! Bilder visas på ett bingo-spel, ett pussel,
en person som är ute med sin rollator och en bild där Susanne har sittgympa med
hyresgäster på Ängen. Susanne skrattar och säger: Ja jag trivs med dig också! AnnMarie skrattar och säger: Tack för det, tusen tack! Nu är Susanne tillbaka i samlingsrummet och säger: Tack för att ni vill dela den här stunden med oss. Jag ser med
spänning fram emot alla stunder vi kommer att dela tillsammans. Och så många fantastiska upplevelser vi kommer få möta. Susanne fortsätter: Men nu har vi en väldigt
viktig sak som ska vara med på alla invigningar. Det är nämligen så att Efra har
kommit för att klippa bandet. Efra är du redo? Vi får nu se när Lars sträcker över ett
gulblått band till Susanne. Efra står mitt emellan dem med sin rollator och håller en
sax i sin hand. När bandet spänns mellan Lars och Susanne går Efra fram och klipper av bandet. Efra säger: Nu är det klippt! Och Lars och Susanne applåderar och
ser mycket glada ut.

