
 Tack för en fin  
omvårdnad av min 

mamma Karin. Vi anhöriga 
kände oss alltid trygga då 
mamma bodde hos er.”
Anita, anhörig.

”På Edsbergs äldreboende finns 80 lägenheter och du bor naturnära med 
skogen som närmsta granne. Hos oss är du som boende alltid i centrum och 
vi gör vårt bästa för att du ska få en meningsfull och utvecklande vardag. 

Vi är ett levande äldreboende, där det alltid finns någonting att göra och du 
väljer själv vilka aktiviteter som passar just dig. Vi spenderar mycket tid 
utomhus, gärna på våra uteplatser med blommor, bärbuskar och egenodlad 
potatis. Eller så tar vi en kopp  kaffe och umgås i solen. 

Kontakt
Annica Sarén, Verksamhetschef
telefon 08-128 241 11, e-post annica.saren@solom.se 

Besöksadress: Ribbings väg 28, 192 52, Sollentuna 

Hemsida: www.solom.se/aldreboende/edsberg

Välkommen till 
Edsbergs äldreboende

Läs mer 
om detta 
boende!

Vi är ett äldreboende nära naturen i Edsberg. Här 
möts du av en varm och välkomnande atmosfär. Hos 
oss finns både omvårdnadsboende och  boende för 
dig med demenssjukdom. Vi erbjuder många olika 
aktiviteter och skapar en trevlig vardag.



Boendet
Här bor du i en egen lägenhet som du inreder med 
dina egna möbler. Vi har fina gemensamma 
utrymmen som balkonger, aktivitetsrum och en 
härlig uteplats med ett växthus. 

Aktiviteter
Vi lyssnar mycket på musik och har musikunder-
hållning minst en gång i veckan. Andra dagar spelar 
vi gärna ditt favoritstycke till kaffet. Vi anordnar 
många aktiviteter, som gymnastik, promenader, 
bingo, högläsning och frågesport, samt uppmärk-
sammar traditionsenliga högtider som t.ex. 
kräft- och surströmmingsskiva och midsommar.

Mat och dryck
All mat tillreds av våra egna kockar och är vällagad, 
näringsrik och anpassad efter dina behov. Grunden 
i vår mat är svensk husmanskost. Vid högtider 
dukar vi gärna upp bufféer och bjuder till fest.  
Vi äter tillsammans i våra matsalar, men vill du äta 
i din lägenhet går det också fint. 

Här finns vi
Du hittar oss nära naturen på Ribbings väg 28 
i Edsberg i Sollentuna. 

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

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

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

Kontaktmannaskap 
På Edsbergs Äldreboende arbetar vi 
med kontaktmannaskap. Det 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. 




