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

Om man behöver  
komma till ett kort- 

tidsboende kan man skatta sig 
lycklig över att bo i Sollentuna, 
som har ett så bra korttids- 
boende. Personalen är verkligen 
ett stöd som med stort engage-
mang tar sig tid och bryr  
sig om de äldre.”
Thomas, anhörig.

”På Nytorp finns 40 lägenheter. Vi erbjuder korttidsboende, växelvård och 
avlastning i en trevlig miljö. Vi har ett rehabiliterande arbetssätt med hjälp 
till självhjälp så att du behåller din fysiska rörlighet. Vår gemensamma 
värdegrund är att alla människor är unika med lika värde. Hos oss har alla 
rätt till integritet, självbestämmande och självständighet. Vi värdesätter 
människors delaktighet och livsglädje och gör vårt bästa för att du ska få  
en meningsfull och stimulerande vardag. Vi lyssnar ofta till musik och med 
vårt digitala musikpaket kan all musik erbjudas och individuellt anpassas. 
Musiken skapar en härlig känsla av gemenskap.

Kontakt
Lena Svenfelt
Verksamhetschef
Tlf 08-08-128 244 01, e-post lena.svenfelt@solom.se
Sollentunavägen 169, 191 47, Sollentuna
Hemsida: www.solom.se

Välkommen 
till Nytorps 

korttidsboende

Läs mer  
om detta 
boende!

Nybyggt och fräscht boende för dig som tillfälligt inte 
kan bo hemma. Vi ligger centralt i Sollentuna centrum 
nära serviceställen, butiker och även kommunikationer 
som pendeltåg och busstation.



Boendet 
Du bor allt från några dagar till en månad hos oss.  
Du kanske kommer direkt från en sjukhusvistelse för 
återhämtning innan hemflytt. Med en växelvårdplats 
bor du 1-2 veckor på Nytorp och lika länge hemma.  
Vi har även avlastningsplatser för en kortare tid när 
dina anhöriga är bortresta och du behöver hjälp med 
din omvårdnad och har behov av social stimulans.

Aktiviteter
Vår aktivitetssamordnare ansvarar för att till- 
sammans med de boende skapa meningsfulla  
och stimulerande aktiviteter. Bland annat tecknar  
och målar vi. Andra aktiviteter är frågesport,  
sittgymnastik, bingo, musikstund, qi-gong och  
filmvisning. På sommaren njuter vi gärna i solen  
på vår fina innergård. 

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. Vi 
uppmuntrar till gemensam måltid i vår ljusa mat-
sal, vilket ger dig möjlighet till samvaro.

Här finns vi
Du hittar oss på Sollentunavägen 169, centralt 
beläget i Sollentuna Centrum nära pendeltåg  
och busstation. 

Ansökan om plats 
För att ansöka om plats behöver du ett 
biståndsbeslut från Sollentuna kommun. 
Kontakta en biståndshandläggare på  
Sollentuna kommun för mer information. 

Självklart kan du kontakta oss om du 
har andra frågor gällande Nytorps  
korttidsboende.

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

Kontaktmannaskap 
På Nytorps korttidsboende arbetar vi med 
kontaktmannaskap. 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. 


