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Valldal bygdekvinnelag, Helselaga i Fjør og Valldal,  pårørande foreininga, tilsette og brukara 
har i samarbeid med Frivilligsentralen i Norddal danne ei arbeidsgruppe som jobbar for at 
dei som bur på institusjon, dei pårørande, tilsette og andre skal oppleve uteområdet kring 
sjukeheimen i Valldal som triveleg. Personar med demens og andre skal få fleire aktivitetar 
og gode opplevingar i kvardagen, hagen skal gje sanseopplevingar og meir utetid. Hagen skal 
bidra til meir aktivitet og meir utetid både for bebuara og dei som deltek på 
dagaktivitetstilbod for menneske med demens. 
Frivilligsentralen fungerer som koordinator. Arbeid  vert gjennomført av frivillige og på 
dugnad. Bebuarane vert invitert med ut når det er dugnad. Stell av plantar og vatning  vil vi 
jobbe for at bebuarane skal delta på.  
Framdrifta er avhengig av tilgang på midlar og frivillige. Det er utarbeid ein framdriftsplan 
der Steg 1- 2016 er gjennomført. 
       
     
2016 - steg 1. 
- stell av eksisterande utemøblar 
- klipping av eksisterande plommetre og busker 
- lage nytt staudebed av pallekarmar 
- stell av gamalt rosebed 
- innkjøp av krukker, putekasse, litt hageutstyr 
- innkjøp av stauder, sommerblomster, jord, gjødsel, urteplantar, tomat, bærbusker, jordbærplantar. 
- innkjøp av utelys til julegran og krukkepynt 
- innkjøp av haustlyng og påskeliljer 
 
2017 - steg 2. 
- stell av eksisterande møblar 
- stell av bed og busker 
- stell av hellelagt område 
- nye markiser til uteplassen (Norddal kommune) 
- hagepaviljong med sitjeplassar 
- oppsetting av gjerde til avgrensing av området (Norddal kommune) 
- hellelegging rundt bed og paviljong 
- innkjøp av frukttre 
- innkjøp av tomatplanter, rabarbra, nye stauder og sommarblomster, bringebær, blåbær. 
 
2018 - steg 3. 
- stell og supplering av eksisterande møblar og anlegg 
- lage noko med vatn og fontene 
- hagelys 
-gangvegar 
 
2019 - steg 4. 
- Stell av eksisterande anlegg 
- innkjøp nye møblar 
- lage staudebedet i meir solid materiale 
- permanent gjerdeløysing 
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