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Vid sammanträdet 9 juni fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om att beställa ombyggnation
av Allégården från tekniska nämnden. Evakuering och ombyggnation ska starta 2016.
– När allt är klart kommer Allégårdens vård- och omsorgsboende att uppfylla arbetsmiljöverkets krav. Boendet
kommer också att få ytterligare två platser samtidigt som vi behåller tillagningsköket, säger Tuva Lund ordförande
i vård- och omsorgsnämnden.

Det mesta av verksamheten evakueras 2016
Planen är att majoriteten av de äldre och personalen ska flytta till det nya vård- och omsorgsboende som just nu
byggs i Söderby park i Salem. Allégårdens dagverksamhet planeras få egna tillfälliga lokaler i Tullinge och
tillagningskökets produktion flyttas temporärt till centralköket på Tumba vård- och omsorgsboende.
Några äldre kommer däremot att få bo vara kvar på Allégården under renoveringen.
– Det är möjligt tack vare att man kan skilja av en del av boendet samtidigt som man renoverar i en annan del. Vi
kommer att ha kontinuerliga kontroller för att säkerställa att de äldre och personalen inte störs av damm och
buller, säger Petra Oxonius, verksamhetschef för äldreomsorgen.

Mer detaljerad plan till hösten
Enligt Petra kommer en mer detaljerad plan vara klar till hösten. Just nu tittar man på de praktiska detaljerna i
hyreskontraktet för de 36 platser Botkyrka kommun ska hyra i Söderby park av Salems kommun. Och efter
sommaren kommer Allégården att se över alla eventuella risker och göra en plan för var och en av de äldre.
– Vi kommer titta på vad varje person behöver för att se hur vi ska planera för flytt och omsorg under tiden för
renoveringen. Alla berörda kommer att få information i god tid om vilka avdelningar som evakueras först, vilka
som blir kvar samt hur och när flytt ska ske. Man kan vara säker på att vi kommer göra allt för att situationen ska
bli så trygg som möjligt för de äldre, säger Petra.
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