
Cafedialog Hellvik 18. mai 2017 

Bord 3 – Hvordan legge forholdene til 
rette for at flere kan bo lengre hjemme? 

- Holde seg i aktivitet med trim 
- Digitaliseringen går for fort for de eldre 
- Må ikke glemme det menneskelige aspektet 
- Teknologien må være brukervennlig 
- Drøs på bistroen hver onsdag 
- Elever som kan lære opp de eldre i å bruke Ipad. 
- Trim 
- Tilrettelegge for gang- og sykkelvei 
- Boliger tilrettelagt for flere generasjoner 
- Seniorsentre med leiligheter på ett plan  

o Heis mellom etasjene 
o Sosialt fellesskap 
o Kafe i kjelleren 

- Sosiale soner hvor de eldre kan hjelpe hverandre 
- Felles samlingsplass for de eldre med cafe og trim 
- Benytte velferdsteknologi 
- Benytte avlastningsopphold for å bo lengst mulig hjemme 
- Hjemmesykepleie på tilsyn for å trygge folk hjemme. 
- Tilrettelagte boområder. Regulerte tomter til seniorboliger må inn i andre boligområder for å 

ungå «getto». 
- Kommunen boligherre for boliger som kan selges til eldre 
- Regulert område for de over 70 år. 
- Ensomhet for eldre er en utfordring. Behov for sosialt fellesskap. 
- Må ordne opp i trafikkproblemene som er rundt barnehagen. 
- Attraktive tomter må benyttes til eldreboliger. Ønsker utsikt og kveldssol. 
- Eldretun som på Kjerjaneset. 
- Kollektivtilbud fra Hellvik til Egersund sentrum 
- Fellesrom med mulighet til å kjøpe middag selv. 
- Digitale løsninger. 
- Trim i sammen med andre. 
- Få på plass tekniske løsninger 
- Må bygge livsløpsstandard. 
- Flott med middag på bistroen eller i bedehuset 
- Få frivillig transport for middag 
- Dag og aktivitetssenter på Hellvik 
- Dugnad og frivillighet til å etablere aktiviteter uten at kommunen driver, men tilrettelegger. 
- Valgfag som innsats for andre som valgfag på skolen. 
- Middag på døren er et godt alternativ. 



- Synliggjøre tilbud som kommunen har til eldre 
- Tilgjengelige boliger i nærheten av infrastruktur og naturen.  
- Muligheter for å bo i Hellvik og alikevel komme seg til Egersund sentrum. 
- Bygge leiligheter på et plan i et fellesskap til en grei pris. 
- Transportordning fra private hjem til fellesareal som bistroen 
- Tilrettelegge boligen med grep som gjør hverdagen lettere. 
- Være i nærheten av en barnehage. 
- Benytte lokale lag og foreninger lokalt 
- Tilrettelegge for samlingsarena 
- Aktivitet for eldre, både fysisk og psykisk. 
- Treffpunkt ansikt til ansikt. Kommunen kan organisere 
- Frivillighet 
- Bygge dagsenter i sammen med en barnehageavdeling er vinn-vinn påde for unge og eldre. 
- Ungdomsskolen kan jobbe sammen med andre etater som helse og omsorg. Her er det et 

samfunnsansvar. 


