
AB SOLOM är det kommunala
alternativet för vård och omsorg 
i Sollentuna

Gillbogården är så 
familjärt och mysigt 

och att få nya goda vänner på 
ålderns höst är en lyx.
Boende
”Gillbogården öppnades 1996 och är ett mindre boende med endast 26 

lägenheter. Vi erbjuder en god omvårdnad och har alltid dig som boende 
i fokus. Du som bor hos oss ska alltid känna vår omtanke när vi besöker  
dig, och att vi är lyhörda och öppna för dina önskemål. Vi värdesätter  
människors delaktighet och livsglädje, och gör vårt bästa för att du ska  
få en meningsfull och utvecklande vardag. Det finns alltid någonting att  
göra på Gillbogården och du väljer själv vilka aktiviteter som passar just  
dig. Genom våra aktiviteter skapar vi en varm och sammanhållande  
atmosfär.

Kontakt
Mona Björk
Verksamhetschef
Tlf 08-128 243 51, e-post mona.bjork@solom.se
Gillbostråket 8, 192 68 Rotebro
Hemsida: www.solom.se

Välkommen till 
Gillbogården

Läs mer  
om detta 
boende!

Familjärt och gemytligt omvårdnadsboende nära 
kommunikationer i Rotebro. Här skapar vi en trevlig 
vardag för dig med mycket underhållning och glädje.



Boendet 
Vi har ett mysigt vardagsrum med öppen spis  
som vi gärna eldar i när kylan gör sig påmind.  
Här serveras eftermiddagskaffe och kvällsfika varje 
dag. Måltider äter vi tillsammans i ett av våra två 
kök, och i det andra lagar vår kock all mat. Våra två 
fina utegårdar använder vi flitigt när vädret tillåter.

Aktiviteter
Vi anordnar trevliga aktiviteter som alla utgår från 
de boendes önskemål, exempelvis promenader, mid-
sommarfest, gymnastik, bingo, eller musik att lyssna 
till. Vi ordnar även temaveckor som t ex medelhavs- 
veckan då vi äter härlig medelhavsmat. Födelsedagar  
uppmärksammas alltid med sång och hembakt tårta.

Mat och dryck
Vår egen kock gör vällagad, näringsrik mat som är 
anpassad efter dina enskilda behov. Då Gillbogården 
är ett mindre boende sprider sig matlukten på ett 
härligt sätt och lockar fram matlusten hos våra  
boende. Varje dag serverar vi huvudrätt och till 
lunch även en god efterrätt.

Här finns vi
Du hittar oss i Sollentuna på Gillbostråket 8  
i Rotebro, nära kommunikationer som pendeltåg 
och buss. 

Vill du bo här? 
För att få en lägenhet hos oss behöver  
du ett bistånds beslut från Sollentuna 
kommun. Kontakta en biståndshand-
läggare på Sollentuna kommun för mer 
information.

Självklart kan du kontakta oss om du 
har andra frågor gällande Gillbogården.

Tlf vxl: 08-128 240 00
E-post: info@solom.se
Hemsida: www.solom.se

Kontaktmannaskap 
På Gillbogården arbetar vi med kontakt-
mannaskap. Detta innebär att en av 
medarbetarna har huvudansvaret för  
att dina behov tillgodoses och att en 
kontinuerlig kontakt hålls med anhöriga. 
Vi ser närstående som en ovärderlig  
resurs och närståendes insatser  
välkomnas alltid. 


