
Vi är Sollentunas största äldreboende, hos 
oss finns sammanlagt 100 platser. På våning 
1-3 erbjuder vi avdelningar med omvård-
nadsboende och våning 4-5 finns för dig 
med diagnosticerad demenssjukdom. 

På baksidan av huset mot skogen finns en 
stor härlig uteplats med växthus där vi odlar 

både blommor och grönsaker och gärna tar 
en kopp kaffe i solen, kanske med hembakt 
fikabröd. 

I våra två aktivitetsrum är det alltid full fart, 
med två schemalagda aktiviteter om dagen 
finns här stor möjlighet till en aktiv vardag. 
Kanske vill du vara med i vår kör? 

Naturnära i Edsberg ligger Edsbergs äldreboende, med skogen som 
närmsta granne. Vi är ett levande äldreboende där det alltid finns  
något att göra, du väljer själv vilka aktiviteter som passar just dig.

KONTAKT

Edsbergs
äldreboende

Adress: Ribbings väg  28 
Telefon: 08-128 241 17 

Verksamhetschef Annica Sarén 
08-128 241 11 



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
Hos oss bor du naturnära med skogen som 
närmsta granne. Lägenheterna finns i två  
olika storlekar, 28 kvm eller 31 kvm, den  
större med burspråk. De är fördelade på fem 
olika våningsplan, med två enheter per  
våningsplan. Varje enhet har en stor härlig 
balkong med utemöbler, ett kombinerat all-
rum med soffmöbler och en TV, samt matsal. 
 
Aktiviteter
Det finns alltid någonting att göra på  
Edsbergs äldreboende 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. Minst en  
gång i veckan har vi musikunderhållning,  
andra dagar spelar vi gärna din favoritmusik 
till kaffetåren. Vi har även andra aktiviteter;  

 
allt från gymnastik och promenader till bingo, 
körsång, högläsning och frågesport.  

Måltider
All mat lagas på plats av våra egna kockar.  
Maten är vällagad, näringsrik och anpassas 
efter dina enskilda behov. Svensk husmans-
kost är grunden i den mat som lagas och  
matråd hålls en gång i månaden.  
 
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_edsbergs_aldreboende


