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Hvid Riflet til stærke
nedsatte priser
Contrast krus
mange farver
Før 149,95

Termokop
26 cl eller 33 cl
Før 249,95
Rejsegildet for sundhedshuset i sidste uge var ganske pænt besøgt.

Rejsegilde for det
nye sundhedshus
Sundhedshuset
bliver færdigt næste år
For kun 14 måneder siden
var pladsen ved siden af
DGI-huset en hullet parkeringsplads. I sidste uge
holdt entreprenørfirmaet
Enggaard A/S så rejsegilde
for det nye Sundhedshus,
der bliver et af Danmarks
mest komplette sundhedshuse.
- Her mødes kommunen
og regionen, de professionelle og de studerende. Her
mødes også de udsatte med
de stærke og de unge med
de ældre, mener borgmester Arne Sigtenbjerggård.
- Sundhedshuset vil være
for alle, ikke kun fordi det
lyder rigtigt, men fordi det
er det rigtige. Den ekspertise, der bliver samlet i disse fantastiske rammer, bliver drivkraften i Vejle Kommunes satsning på den helhedsorienterede sundhedsindsats, sagde han i forbindelse med rejsegildet.
Det cirka 20.000 kvadratmeter store Sundhedshus står færdigt i 2014. Det
skal blandt andet rumme
UCL – Sygeplejerskeskolen,
Region Syddanmarks lokal-

psykiatri, Vejle Kommunes
Myndighedsafdeling samt
Sundhedsafdeling, derunder Sundhedscenter Vejle
og Tandplejen, som bliver
landets største tandplejeklinik. Desuden flytter
UCL Lillebælts Center for
Undervisningsmidler ind.

270 millioner
Sundhedshuset er Vejle
Kommunes første alvorlige
skridt i retningen af et offentligt-privat samarbejdsprojekt, hvor kommunen
indgår i et aktivt samarbej-

de med privat finansiering.
- Det er på grund af samarbejdet med PKA og Enggaard, at det er lykkedes os
at etablere Sundhedshuset,
påpegede Arne Sigtenbjerggård.
Pensionsselskabet PKA
har investeret 270 millioner kroner i projektet. PKA,
der forsikrer sundhedsansatte, har i samarbejde med
entreprenørfirmaet A. Enggaard indgået aftale om at
bygge Sundhedshuset.
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SUNDHEDSHUSET
Sundhedshuset er på cirka 20.000 kvadratmeter. Det svarer til cirka
25 håndboldbaner.
Vejle Kommune lejer sig ind og får cirka 7.200 kvadratmeter til rådighed.
Der bliver bygget cykelskure med opladere til elcykler.
Sundhedshuset får godt 700 kvadratmeter solceller, som skal producere 100.000 kWh om året.
Huset udføres efter de skrappe energibestemmelser for lavenergiklasse 2015.
Huset kommer til at rumme et auditorium med plads til 300 tilhørere.
Sundhedshuset er tegnet af Arkitema med COWI som rådgivere,
der også vandt den arkitektkonkurrence, der blev udskrevet i 2009
for DGI-huset.
Det første spadestik blev taget i august 2012. Huset forventes klar til
brug i august 2014.
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Få lungerne tjekket i Sundhedsbussen
Onsdag 20. november har
du muligheden, når Vejle
Kommune i samarbejde
med Vejle Sygehus inviterer
til lungetest i Sundhedsbussen. Bussen er parkeret foran Føtex på havnen i Vejle
kl. 10-15.
Mellem 35 og 50 pct. af alle rygere udvikler før eller
siden
lungesygdommen
KOL (Kronisk Obstruktiv
Lungesygdom). Hvis du ryger, er der derfor god grund
til at få tjekket dine lunger,
allerede fra du er 35 år, fortæller sygeplejerske Mette
Bergsøe fra Sundhedscenter
Vejle:
- Du kan ikke blive helbredt for KOL, men du kan

bremse sygdommen, og jo
før des bedre.

Udvikler sig langsomt
Lungesygdommen KOL udvikler sig nemlig langsomt. I
begyndelsen mærker man
kun, at man nemt bliver forpustet ved anstrengelse og
måske har daglig hoste. Det
udvikler sig til åndenød, når
man går op ad trapper eller
op ad bakker. Man hoster
ofte, og der dannes mere
slim i luftvejene end normalt.
- Sygdommen bliver ofte
først opdaget, når halvdelen
af lungefunktionen er tabt.
Men hvis du får tjekket dine
lunger en gang om året, er

der mulighed for at få en tidlig diagnose. Har du KOL, er
der forskellige tilbud. I Vejle
Kommune har vi f.eks. et
kursustilbud til alle med
KOL, hvor du kan få redskaber til at leve med KOL.
Idræt i Dagtimerne har træning til mennesker med KOL
og Lungeforeningen har også forskellige tilbud, siger
Mette Bergsøe.
Samme dag kan du høre
mere om tilbuddene, hvis
du besøger standene lige indenfor hovedindgangen ved
Føtex på havnen. Her kan
du møde Sundhedscenter
Vejle, Lungeforeningen og
Idræt i Dagtimerne.
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