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Central tvättstuga
Centralt städutrymme
Förråd

Alla utrymmen ska i utformning
vara tillräckliga utifrån
verksamhet om 90 lägenheter/9
enheter. Förvaringsbehov är
alltid stora!

Övernattning

Central tvättstuga/grovtvättstuga- hela
verksamheten har behov av större tvättstuga
som klarar större volymer av tvätt men även
rengöring av anpassade madrasser, dynor och
andra individuella hjälpmedel. Utrymmet
utformas med anpassad tvättmaskin,
avhängningsyta för avspolning/tork av
madrasser, torkyta för dynor. Rengöring med
slang, golvbrunn. Möjlighet att rengöra
medicinteknisk utrustning, torkskåp/tumlare.
Dörröppnare. Utformas med ren/smutsig sida.
Centralt städutrymme- vanligtvis sköts lokalvård i
allmänna ytor genom avtal. Utrymmet ska
tillhandahålla plats för särskild tvättmaskin,
torktumlare, större städvagn, hyllor för förvaring,
utslagsvask, plats för städmaskin/laddning,
golvbrunn. Vid planering kan kommunens
städfunktion bidra med kunskap kring utformning.
Verksamhetens gemensamma förråd
Verksamheten har behov av flera större
gemensamma förråd. Ett större förråd för
torrvaror och drycker. Hyllor på vägg som
anpassas för större förpackningar. Avsedd plats
för drycker i back. Utrymmet placeras så
verksamheten kan transportera varor direkt från
inlastning, via hiss, till förvaring. I ett större förråd
förvaras jul/påsk inventarier samt övrigt pynt. I
utrymmet hittar man också extra stolar,
duschbrits, anpassade möbler eller bord. Behov
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av många hyllor på vägg men även yta för
möbler att lagerhållas. Ett tredje förråd utformas
för inkontinensmaterial och förbrukningsmaterial.
Detta utrymme behöver både hyllor på vägg
som plats för förvaring på pall. Utrymmet nås via
hiss direkt från inlastning. Förråden är i storlek från
ca 35 m2 till ca 75 m2. Storlek och utformning
planeras i samråd. Dörröppnare.
Alla utrymmen ska klara transport av pall med
palldragare. Tänk att förstärka dessa ytor då de
utsätt för hårt slitage.
Övernattning- ett trevligt utrymme utformat med
dusch och toalett (RWC), mindre trinett med kyl
och avhängning möbleras för anhöriga att hyra
för övernattning vid långväga besök alternativ
vid behov av att vara nära brukare under kortare
vistelse. Dörröppnare. Utrymmet ska kunna
förvara en enklare mobil gästsäng för flera
sovplatser eller att nyttjas hos brukaren.
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