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

Ni har varit ett  
fantastiskt stöd under 

mammas tid på Tors Backe!  
Ni ska veta att ni är änglar  
och hjältar, ni har världens 
viktigaste jobb.
Wenche, Björn och Staffan, anhöriga.

”Tors backe Servicehus har 71 lägenheter och ligger i ett trivsamt område 
omgivet av lummig grönska och fina utemiljöer. Vi är ett levande hus och 
hos oss händer det mycket saker. Vi värdesätter människors delaktighet 
och livsglädje och att alla dagar ska kännas meningsfulla. Vår gemensamma 
värdegrund är att alla är unika med lika värde och har rätt till integritet, 
självbestämmande och självständighet. I vårt hus finns lunchrestaurang som 
är öppen under vardagar och Seniorernas internetcafé som välkomnar både 
hyresgäster och dig som är över 65 år. Våra fina uteplatser använder vi ofta 
för att grilla, spela boule eller bara njuta av en god kopp kaffe.

Kontakt
Shahla Sahelman 
Verksamhetschef
Tlf 08-128 244 11, e-post shahla.sahelman@solom.se
Turebergsvägen 12-14, 191 47 Sollentuna
Hemsida: www.solom.se

Välkommen till 
Tors backe  
Servicehus

Läs mer  
om detta 
boende!

Ett dynamisk boende i en trivsam och varm miljö nära 
Sollentuna centrum. Vi erbjuder ljusa, rymliga lägen-
heter och fina gemensamhetsutrymmen där det alltid 
är aktiviteter på gång.



Boendet 
Vårt servicehus är ljust och trevligt med rymliga 
lägenheter och fina gemensamhetsutrymmen. 
Alla boenden har egen balkong med gott om plats. 
Vi har två uteplatser och en mycket uppskattad 
spaavdelning med bubbelbadkar. I vår huvudentré 
finns en bemannad reception.

Aktiviteter
Vi erbjuder olika aktiviteter, t ex film, frågesport och 
bingo. Vi har också olika temakvällar. På dagarna 
ordnas utflykter och till kvällen kan vi ordna grill-
kväll. På Tors backe är det engagerade hyresgäster, 
som tillsammans med vår aktivitetssamordnare 
planerar aktiviteterna. Det  finns också ett aktivt 
anhörignätverk och ett gårdsråd som bollplank.

Mat och dryck
Frukost och middag gör du själv hemma eller med 
stöd av personalen. Lunch kan du äta i restaurangen 
som finns i huset, eller be personalen att hämta mat 
därifrån. Den som vill får självklart laga lunch hemma. 
Under helgerna kan du beställa lunchlåda. Restau-
rangen ordnar även med specialkost vid behov.

Här finns vi
Du hittar oss på Turebergsvägen 12-14 nära  
Sollentuna centrum med många butiker och  
serviceställen. 

Vill du bo här? 
För att få en lägenhet hos oss 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 Tors backe 
Servicehus.

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

Kontaktmannaskap 
På Tors backe servicehus 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.  


