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Lade bo- og servicesenter i 1996
I 2014 innvies et nytt stort eldresenter i Lade alle 80. I 1996 ble det
forrige eldresenteret innvidd samme sted. Siden det forrige senteret allerede er
historie, skal vi se litt på situasjonen i 1996. Senteret ble presentert i
Menighetsbladet nummer 1/1996. Ingressen lyder slik: Lade alle 80. Lade boog servicesenter, står det på skiltet. Fra 1954 har det velkjente bygget stått der,
og ennå går det nok under navnet Statens attføringsinstituttet blant folk flest.
Bygget endret navn til Statens Arbeidsmarkedsinstitutt i 1983. Da Trondheim
kommune kjøpte bygget omtrent 10 år senere, holdt Asylmottaket til her et års
tid før det ble oppusset. Lade bo- og servicesenter kunne tas i bruk i november
1995. Det var offisiell åpning på bygget 6. mai i år med ordføreren tilstede. Det
formelle navnet er Lade bo- og servicesenter, men omtales av folk gjerne som
Lade alle 80. I dette bygget er det en rekke servicefunksjoner.
Lade bo- og servicesenter er et nytt botilbud til mennesker med store
omsorgsbehov og som ellers ville fått sykehjemsplass. Det inneholder 34 lyse
trivelige og nyoppussede boenheter. Hver beboer leier og disponerer selv sine 20
kvadratmeter, som består av et sove- og oppholdsrom med kjøkken og bad.
Beboerne disponerer egne penger og betaler husleie, mat, strøm, telefon,
forsikring og andre regninger som i et vanlig leieforhold. Husleien er max kr.
2.500.- pr. måned inkl. strøm. Felles stue, kjøkken, vaskerom og veranda finnes
i hver av de tre etasjene og kan fritt benyttes. Her er tilgjengelig personale som
kan tilkalles døgnet rundt med trygghetsalarm. Beboerne benytter egen fastlege
eller legevakt. Egenandel betales for ulike tjenester så som matlaging, vasking
etc. etter de samme reglene som gjelder for hjemmesykepleien.
Hjemmebasert omsorg. Den tidligere hjemmesykepleien har flyttet inn i
huset og fått sine kontorlokaler her. Hjemmebasert omsorg for Lade sone og
Lademoen sone, står det på skiltet. Her vurderes de ulike behov og
omsorgstilbud i området organiseres. Tildeling av bolig skjer på samme måte
som ved tildeling av institusjonsplass. Lade rehabiliteringssenter, tidligere
Brøset rehabilitering, dag- og døgnavdeling, holder til her. Dette er et tilbud til
behandlingstrengende, med et opphold som varer fra 3 uker til 3 måneder. I 1.
etasje. ligger rehabiliteringssenteret, et dagtilbud til pasienter som trenger
behandling og oppfølging etter ulike sykdomsforløp. Her gis fysikalsk
behandling og ergoterapi.
Dagsenter. Dette sosiale dagsenteret bidrar til å hjelpe mange ut av en
ensom hverdag og gir stimulans og oppmuntring. Deltakerne blir hentet og får
frokost og middag som de betaler for selv. Ellers er det mange aktiviteter. "Vi
har bingo og trim, og vi tar for oss avisene og diskuterer", sier Marie
Amundsen. Hun trives her. Daglig leder på dagavdelingen, Bente Wist, viser oss
håndarbeids- og sløydprodukter som er stilt ut. "Her er alle med på å forme
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avdelingen", sier hun. Eli Karlsen er her hver tirsdag, men noen er her 2-3 dager
i uka. Turer er populært. I dag står de ferdige til å dra til Trondhjems Hospital på
dans! De har fast sjåfør som hjelper mange inn i bil med rullestol og gåstol. Vi
ønsker alle god tur.
Ladestua kafé. Den nyetablerte kafeen i 2. etasje er åpen for publikum
hver dag. Den er et sosialt miljø for dem som bor her, og et populært sted for
ladebeboerne, ikke minst turgåere. Her er trivelige omgivelser og god og rimelig
mat. Det er firma Prima a/s som driver den. Ellers planlegges det en åpen dag på
huset, der alle interesserte er hjertelig velkommen, forteller konsulent Anna
Marie Saltrø og Grete Nossum, omsorgsleder for Lade- og Rosenborg bydel.
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