
Hverdag i Åpark Centret
Det nye
ældrecenter fungerer
pa alle etager

Af Lene Vestergaard

HORSENS - Det er ikke et ple-
jehjem, det nye Åpark Center,
som nu har stået færdig i fire
en halv måned. Men der er sta-
dig nogle, især uden for huset,
der tror det.

Kommunens nyeste
ældrecentervar genstand for en heftig de
bat, længe inden den første grund-
sten blev lagt. Horsens-borgerne
fulgte op med en massiv interesse,
både blandt ældre, der gerne ville
flytte ind, og blandt de mange,
som i december tog imod Åbent
hus-invitationen.

I dag, fire en halv måned efter,
er centret blevet hverdag for an-
satte og beboere. Samtidig er folk
fra lokalområdet  ved at blive

opmærksomme pa huset og dets til-
bud.

Men der har været dem, som
troede, at der var en klokke at rin-
ge på i alle lejligheder og et perso-
nale, som kom springende.
Sådan  er det ikke. Beboerne i
ældreboligerne  pa de øverste eta-
ger har hjemmehjlp pa samme
made, som hvis de boede ethvert
andet sted. Kun pa førstesalen

Områdeleder  Karin Christiansen:
- Vi har nogle rammer og noget
personale at stile til rådighed ,
men det er borgerne selv, der skal
udfylde dem med aktiviteter, der
passer til lokalområdet .

med de 13 boliger til demente er
der personale til stede døgnet
rundt.

Stor tryghed
Selv om servicen altså ikke er

store end i andre ældreboliger, er
områdeleder Karin Christiansen
ikke i tvivl om, at trygheden føles
store.

- Det giver en store tryghed, at
naboerne er sa tæt pa, og at vi er
meget synlige. Når beboerne kom-
mer ned og spiser, lrer vi mange
af dem at kende og har også kon-
takt i forbifarten, forklarer hun.

Det kostede 55,4 mill. kr. at
opføre det syv etager høje ældrecen-
ter med ældreboliger pa de øverste
etager, demens-afsnit pa

førstesalenog cafe, dagcenter, aktivitets-
lokaler og kontorer i stueplan.

Arbejdernes Andelsboligfore-
ning af 1938 stod for byggeriet.
Horsens kommune ejer og driver
dagcenter, aktivitetscenter og ca-
feen i stueetagen, mens boligfore-
ningen ejer og tager sig af det
praktiske omkring de 40 ældrebo-
liger og 13 plejeboliger i demens-
afsnittet.

De første beboere flyttede ind
den 27. december, og siden er re-
sten af huset stille og roligt kom-
met til at fungere.

Travl  café

Pa en almindelig dag er der 28
ansatte, som færdes i huset. Et af

områdets tre hjemmehjælpskol-
lektiver har fast base på centret
sammen med hjemmesygeplejer-
skerne. Derudover er der travlhed
i cafeen, som benyttes af mange,
bade fra huset og udefra. Fire
hverdage er dagcentret &bent for
de faste brugerne, mens lokalerne
den femte dag - onsdag - er aline
for alle.

De 15 pladser i dagcentret er
endnu ikke belt besat. Tilbuddet
er til borgere, som er rimelig selv-
hjulpne, men lever isoleret og har
brug for at være sammen med an-
dre og deltage i aktiviteter.

Det er også meningen, at Apark
Centret skal vre centrum for en
r kke aktiviteter, som frivillige
star for sammen med de to aktivi-
tetsmedarbejdere.

Vi har rammerne
- Udfordringen lige nu er at få

borger- og brugerinddragelsen til
at fungere. Vi har nogle rammer
og noget personale at stille til
dighed, men det er borgerne selv,
der skal udfylde dem med aktivite-
ter, der passer til lokalområdet .
Der er nogle, der synes, at det
skulle været gået hurtigere med at
komme i gang, men det er vigtigt,
at det starter fra bunden - og
må det tage den tid, det nu tager,
mener Karin Christiansen.

Hun er samtidig spændt på, om
beboerne pa de øverste etager
sammen med forårssolen  får gang
i det fællesskab , som udestuerne
på hver etage indbyder til.

Hverdagen har vist, at der er
stor forskel pa, hvor interesserede
beboerne er i at bruge husets til-
bud. Mange tager elevatoren ned
og spiser hver dag, men der er også
beboere, som holder sig helt for sig
selv.


	Page 1

