
Invigning av Solängen 

 

Måndagen den 17 juni var vi några KPR-are från SPF, PRO och Finska 

föreningen som inbjudits att övervara invigningen av det nya demens-

boendet Solängen. 

Vi träffades på em. och minglade en stund med nyinflyttade hyres-

gäster, personal, politiker och tjänstemän på kommunen.  

 

Invigningstalade gjorde kommunstyrelsens ordförande 

Agneta Hägglund, hon klippte bandet och det plantera-

des ett vårdträd till prinsessan Estelles ära.  

 

 

Berättade om konstverken gjorde konstnärinnan Maria 

Koolen Hellmin. Hon har tillsammans med några kolleger 

gjort ett enormt arbete med konst för de boende, på 

alla tre planen i huset. 

 



Efter att Maria berättat om arbetet runt kons-

ten var det GunBritt Renefalks tur att ta till 

orda. Hon var väldigt glad att Solängen äntligen 

var färdigt och hon berättade att KPR jobbat i 

ganska många år med påtryckningar för att 

detta demensboende skulle bli av.   

Hon tackade på KPR´s och anhörighetsföre-

ningens vägnar med en blomma till Solängen.  

 

Det var sedan dags att plantera vårdträdet, Agneta fick med hjälp av 

trädgårdsspecialister gräva ett spadtag. Så var Solängen invigd. 

Vi fick sedan göra en rundvandring i det nya huset. Det var väldigt 

ljusa fina lägenheter med många bra utrymmen för de boende. Ett 

stort och modernt kök, där all mat lagas på plats. Det fanns en stor 

bastu.  

Konsten går som en röd tråd från våning till våning och gör sitt till 

för att det skall kännas trivsamt. 

Trädgården var också gjord med omsorg, allt för att de boende skall 

känna sig trygga. Stora, öppna ytor med många små grupper av bord 

och stolar, omgärdat av blomarrangemang. Även här finns ett konst-

verk, bestående av en stor vit pärla som är uppträtt på ett strå, men 

kan ur betraktarens ögon kanske föreställa något annat.  

Det blev en trevlig och positiv visning av detta nya demensboende 

med platser för 40 boende. 

Yvonne Lindström 


