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

Ni är proffsiga, vänliga 
och hjälpsamma och  

ordnar många trevliga aktiviteter 
för de boende.
Kicki och Lotte, anhöriga.
”På Lenalundsgården finns 40 lägenheter som du själv får inreda med dina 

egna möbler och andra kära ting. Vi värdesätter människors delaktighet och 
livsglädje, och gör vårt bästa för att du ska få en meningsfull och utvecklande 
vardag hos oss. Det finns alltid någonting att göra på Lenalundsgården och 
du väljer själv vilka aktiviteter som passar just dig. En stor del av tiden  
spenderar vi utomhus, gärna på vår fina uteplats där vi tar en kaffe när  
vädret tillåter. Vi arbetar med kontaktmannaskap för att tillgodose dina att 
tillgodose dina behov och håller kontakt med dina anhöriga.

Kontakt
Annie Sundberg
Verksamhetschef
Tlf 08-128 243 61, e-post annie.sundberg@solom.se 
Stupvägen 3, 191 42 Sollentuna 
Hemsida: www.solom.se

Välkommen till 
Lenalundsgården

Läs mer  
om detta 
boende!

Omvårdnadsboende och demensavdelningar med  
ljusa lägenheter, centralt i Helenelund. Boendet ligger 
centralt i Helenelunds centrum nära pendeltåg och buss.



Boendet 
Här bor du i egen ljus och luftig lägenhet som du 
inreder med egna möbler. Vi har lägenheter på tre 
plan, fördelade på fem enheter och på varje enhet 
finns ett rymligt kök samt matsal med TV. Varje  
våningsplan har gemensam balkong och på entré- 
plan har vi en gemensamhetslokal och en stor 
välbesökt altan.

Aktiviteter
Vi har mycket aktiviteter och när vädret tillåter ser 
vi till att vara utomhus. På vår fina uteplats fikar, 
grillar eller bara njuter vi av vår fontän. Inomhus 
har vi en lokal som används för aktiviteter under 
hela året. Här firar vi högtider och bjuder in olika 
artister till musikstunder eller pubkvällar. 

Mat och dryck
Vi serverar näringsrik och vällagad mat som an-
passas efter dina behov. Vi får lunch och middag 
levererad till oss, främst svensk husmanskost, och 
du har alltid möjlighet att välja mellan två rätter. 
Varje morgon dukar vi upp en frukostbuffé och 
lunch och middag serveras i våra trevliga matsalar 
på avdelningarna.

Här finns vi
Du hittar Lenalundsgården i Sollentuna på  
Stupvägen 3, i Helenelund, nära centrum och  
kommunikationer som buss och pendeltåg. 

Vill du bo här? 
För att få en lägenhet hos oss behöver du 
ett biståndsbeslut från Sollentuna kom-
mun. Kontakta en biståndshandläggare på 
Sollentuna kommun för mer information. 

Självklart kan du kontakta oss om du 
har andra frågor gällande Lenalunds-
gården.

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

Kontaktmannaskap 
På Lenalundsgården arbetar vi med kon-
taktmannaskap. 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. 


