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Tynnered får ett nytt äldreboende med
Sport & Spa-koncept
Ett nytt äldreboende i Attendos regi ska byggas i Tynnered i Göteborg, ett
stenkast från Frölunda torg. Det är Stena Fastigheter som är byggaktören.
Äldreboendet är en del i Bostad2021 som är ett samarbete mellan Göteborgs
stad, politiker och det privata näringslivet som syftar till att bygga fler
bostäder i Göteborg och där Attendo ingår.
- Göteborg och Tynnered växer och vi vill vara med i den utvecklingen. Det
här äldreboendet kommer att ha ett beprövat koncept som är oerhört
uppskattat bland våra äldre. Jag är övertygad om att det här boendet bidrar
det lilla extra till att leva livet fullt ut, säger Caroline Forsell, regionchef

Attendo.
Byggstart sker under andra kvartalet 2019 och äldreboendet beräknas bli
klart i juli 2021. Äldreboendet kommer att ha plats för 96 lägenheter fördelat
på nio boendeenheter.
Det nya äldreboendet är planerat som ett så kallat livsstilsboende med
Attendos koncept Sport & Spa. Här kommer det att finnas en sportbar där
man kan titta på TV och ta sig något gott att dricka när favoritklubben spelar.
Ett gym kommer att finnas för den som vill träna. Spa-delen består av
avkoppling, varma bad, massage, kroppsvårdsbehandlingar och
sinnesstimulering.
Social hänsyn ska öka i närområdet
I samband med detta projekt har Attendo och Stena Fastigheter förbundit sig
att årligen avsätta pengar för sociala aktiviteter på boendet. Tanken är att
bidra till en ökad integrering mellan brukare och boende i närområdet.
Pengarna kan även användas till att skapa sysselsättning på äldreboendet för
personer i närområdet som står långt från arbetsmarknaden och på så sätt
främja den sociala integrationen.
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