Elcyklar till äldreboenden för ökad livskvalitet
De nya specialanpassade elcyklarna från Vadstena Sparbank togs emot med applåder
på Wasagårdens äldreboende i Vadstena.
– Det här blir trevligt. Roligt när det händer något som det här på Wasagården, säger
84-årige Kurt-Inge Johansson.
Vadstena Sparbank har överlämnat elcyklar specialanpassade för äldre och funktionshindrade
till Vadstena kommuns äldreboenden. Det skedde i samband med tårtkalas och festligheter i
tisdags på Wasagården. Elcyklarna kommer också att användas på Vätterngården.
– Vi gör detta för att bidra med livskvalitet i vardagen. Vi vill att alla generationer ska kunna
komma ut i vår fantastiska miljö oavsett ålder, handikapp eller begränsade möjligheter. Vi har
tidigare skänkt elcyklar anpassade för barnen på förskolorna. Den här gången vill vi göra
något extra för dem som bor på kommunens äldreboenden, säger Mikael Engdahl, vd för
Vadstena Sparbank.
De boende och även personal på Wasagården överraskades mitt under ett gympapass, då
orangeklädda medarbetare från Vadstena Sparbank rullade in med tre rejäla elcyklar. Var och
en av dem är anpassad för att köras av en personal tillsammans med en boende, eller varför
inte av en anhörig eller bekant tillsammans med en av de äldre på boendet. Båda på cykeln
kan trampa så mycket man vill och låta eldriften sköta resten.
– Vi har längtat väldigt länge efter att komma ut och cykla. Det är roligt att ha som alternativ
till att gå eller åka bil. Nu har det blivit verklighet tack vare Vadstena Sparbank, säger Lena
Tegler, enhetschef på Wasagården.
Jessica Lindh, även hon enhetschef på Wasagården, var lyrisk efter en provtur tillsammans
med en av de boende.
– Jätteroligt att de äldre får komma ut och cykla. Det kommer att stimulera sinnena hos dem.
Vi får göra en bokningslista på elcyklarna. De kommer att gå varma. Superbra, säger Jessica
Lindh.
Vadstena Sparbanks Mikael Engdahl demonstrerade engagerat för personal och nyfikna på
äldreboendet hur de nya elcyklarna ska hanteras.
– Man lär sig. Jag har cyklat mycket i mina dagar, säger 84-årige Kurt-Inge Johansson
muntert.
– Härligt att se glädjen hos de äldre. Elcyklarna är samtidigt ett vidare tänk i vår
miljösatsning. Personalen på äldreboendena ska inte behöva ta bilen för en utflykt med de
äldre, utan tillsammans få en nära naturkänsla och uppleva fågelkvitter under turen.
Livskvalitet, helt enkelt, säger Mikael Engdahl.

