LSS-boende
Josefsdalsvägen 12

En bostad där alla ska kunna bo, så självständigt som möjligt, oavsett funktionshinder.

Nya LSS-boendet på Josefsdalsvägen.

Nytt LSS-boende med sex lägenheter á ca 53 m2 + gemensamhetsrum,
tvättstuga och lokaler för personalen.
Huset är anpassat för att underlätta vid användandet av olika hjälpmedel med anpassade ytor, höj- och
sänkbara kök och toaletter, många in- och utgångar,
breda korridorer, släta ytor för hög tillgänglighet och
funktion.

För att underlätta vid ljuskänslighet finns indirekt belysning och Solartube (solrör) och för att underlätta
vid ljudkänslighet har byggnaden en hög ljudklass.
Jordnära färger och naturmaterial är valda för att
skapa en lugn atmosfär och boendemiljö.

Ett LSS-boende är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade) som innebär en bostad som är anpassad
för personer med fysiska, intellektuella eller psykiska funktionsnedsättningar.
Till exempel kan personer med utvecklingsstörning, autism, hjärnskada eller rörelsehinder bo i ett LSS-boende.
Målet med boendet är att funktionsnedsatta människor, med stöd av
personal, ska kunna leva och bo mer självständigt än de annars hade
kunnat göra.
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LSS-boende
Josefsdalsvägen 12

En bostad där alla ska kunna bo, så självständigt som möjligt, oavsett funktionshinder.

Huset

Lägenheterna

Bostaden är byggd för att vara en LSS-bostad, där
man kan få bo efter att man ansökt och fått beslut
från en biståndshandläggare om att få bo på en
bostad med stöd enligt lagen om stöd och service
(LSS).

Lägenheterna är på 53 m2 har två rum och fullvärdigt kök med egen uteplats samt en stor klädkammare. Där köket är i en öppen planlösning med
vardagsrum. Varje hyresgäst får sedan själva planera
sin egna lägenhets inredning.

Utgångpunkten har varit att utforma en bostad
där alla ska kunna bo, så självständigt som möjligt,
oavsett funktionshinder. Du ska kunna bo gammal
eller ung och ha ett fungerande liv i din lägenhet.
Huset har 6 st lägenheter och utöver det gemensamhetsytor, personalutrymmen och praktiska
utrymmen som tex. städ, förråd och tvättstuga.
Huset är skapat för att ha en hög tillgänglighet
samt funktion och är anpassat med bland annat:
• Tillgänglighet. Huset är anpassat för att underlätta vid användandet av olika hjälpmedel med
anpassade ytor, höj-och sänkbara kök och toaletter, många in- och utgångar, breda korridorer
och släta ytor.
• Indirekt belysning. Solartube (ett solrör) används för att underlätta vid ljuskänslighet
• Hög ljudklass för att underlätta vid
ljudkänslighet
• Jordnära färger och naturmaterial är valda för
att skapa en lugnare boendemiljö.

Personalen
Vi har arbetet för att skapa ett fungerande hus
även för personal där vi tänkt mycket på säkerhet och arbetsmiljö utifrån arbetsmiljöverkets
rekommendationer.

