
Gillbogården öppnades hösten 1996 och är 
ett familjärt omvårdnadsboende där boende, 
anhöriga och gäster alltid ska känna trygghet 
och mötas av glädje och engagemang.

Vi erbjuder en god omvårdnad med hög  
kvalitet och har alltid dig som boende i fokus.  
Det innebär att vi är lyhörda och flexibla 

för dina önskemål. Genom ett välfyllt och  
varierat aktivitetsprogram skapar vi också en 
varm och sammanhållen atmosfär. 
 
Var finns vi?
Du hittar Gillbogården i centrala Rotebro,  
nära pendeltåg och buss såväl som matbutik 
och andra serviceinrättningar. 

Gillbogården ligger centralt i Rotebro, nära kommunikationer. Vi är ett  
mindre boende med 26 trevliga lägenheter. Hos oss finns två trivsamma  
uteplatser med många soltimmar och maten lagas på plats av vår kock. 

KONTAKT

Gillbogårdens
äldreboende

Adress: Gillbostråket 8 
Telefon: 08 128 243 55 

Verksamhetschef Leila Alizadeh 
08-128 243 51 

www.solom.se/gillbogarden



Välkommen
till oss!
Här kan du läsa mer om vad vi kan erbjuda dig som bor hos oss.  
Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill komma på besök!   

Boendemiljö
Våra trevliga boendelägenheter är cirka 
35 kvm stora och består av ett rum med 
kokmöjlighet, badrum, hall och ett förråd. 
Äter gör vi tillsammans i vår gemensamma 
matsal, där vi även umgås och ser på TV.  

Vår stora möblerade balkong och den 
inbjudande uteplatsen med många  
soltimmar uppmuntrar till utevistelse.  
Vi har även ett träningsrum med tränings-
redskap och motionscykel.

Måltider
Måltider är en viktig del av livet hos 
oss. Vår kock lagar mat som är väl- 
lagad, näringsrik och anpassas efter dina  
enskilda behov. Doften av mat sprider sig  
på ett härligt sätt och lockar fram  
matlusten hos de boende.

Aktiviteter
Det finns alltid någonting att göra på  
Gillbogården och du väljer själv vilka  
aktiviteter som passar just dig. Vi följer 
årets årstider och ordnar ex. kräftskiva, 
surströmmingsskiva och midsommarfest. 
Andra vanliga aktiviteter är promenader, 
gymnastik, bingo, sång och musik. 
 
Hur vi arbetar
Hos oss arbetar undersköterskor, vård- 
biträden och sjuksköterskor alla dagar. 
Vi har även tillgång till sjukgymnast och  
arbetsterapeut måndag-fredag. Läkare 
besöker verksamheten en gång i veckan. 

Vi arbetar med kontaktmannaskap, vilket 
innebär att en utsedd medarbetare alltid 
har huvudansvaret för dig som boende. 

SOLOM är Sollentunas största utförare inom vård och omsorg. Vi har verksamhet inom äldreomsorg och LSS och 
finns på ett 40-tal platser runt om i kommunen. SOLOM ägs av kommunen vilket innebär att vi inte har några  
vinstkrav. Hos oss går allt överskott tillbaka i företaget och används till utveckling och kvalitetsförbättring.  
Läs mer på www.solom.se och följ oss gärna på Facebook & Instagram    SOLOM solom_gillbogarden


