
På Orsavillan vänder vi oss till barn och  
ungdomar som tillhör personkrets 1. Vi har 
plats för fem barn mellan 7-21 år. Här får alla 
ett eget rum som de själva får inreda.

Tillsammans hittar vi vägar för en aktiv och 
utvecklande vardag. Vi gör ofta utflykter  
tillsammans, både enskilt och i grupp, och på 

helgerna har vi tillgång till en gymnastiksal. Vi 
har även flera gemensamma utrymmen och 
en härlig trädgård där vi ofta anordnar utom-
husaktiviteter.

Vi lägger stor vikt vid att vidga vyerna för  
barnet i en trygg miljö, samt stödja nya  
relationer till omgivningen, utanför familjen. 

I mysiga villakvarter i Viby, Sollentuna, ligger Orsavillan. Här erbjuder vi 
permanent boende för barn och ungdomar med funktionsvariation. Vi  
vill ge varje barn möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

KONTAKT

Orsavillan
Barnboende

Adress: Orsavägen 17 
Telefon: 08 128 242 90 

Verksamhetschef Julia Danin 
08-128 242 31

www.solom.se/orsavillan



Välkommen
till oss!
Vi berättar gärna mer för dig om oss och vår verksamhet. Kontakta oss 
om du har frågor eller vill komma på besök!   

Boendemiljö
Boendemiljön är hemlik och anpassad 
för att kunna möta olika 
funktionshinder.  Här finns tekniska 
hjälpmedel som tak-  och golvlyft. 

I det stora ljusa köket finns plats för att 
umgås och i det gemensamma  
lekrummet kan man  se på TV eller 
sträcka ut sig i vår sköna kuddhörna. 
Den grönskande trädgården som bland 
annat erbjuder äppelträd och egna 
grönsaksodlingar gör det lätt att vara ute 
mycket. 

Orsavägens barnboende är beläget i en 
trevlig villa i ett lugnt villaområde i Viby,  
Sollentuna. I Norrviken, cirka 20 minuters  
promenad bort, hittar du en pendel-
tågstation. I närheten finns också en 
busshållplats där det går bussar till  
stationen. 

Hur vi arbetar
Vi utgår alltid ifrån varje barns 
specifika  behov av till exempel kost, 
social träning, stimulans, aktiviteter och 
vila. Vårt dagliga  arbete bygger på en 
tydlig struktur och förutsägbarhet i 
vardagen, genom kända rutiner och 
förhållningssätt, samt  tydliggörande 
pedagogik. 

Vår strävan är att tillmötesgå 
närståendes önskemål och vi 
samarbetar med skola, fritids, förskola 
och habilitering.

Alla våra medarbetare har adekvat 
utbildning och/eller lång praktisk  
erfarenhet av barn med olika 
funktionshinder. Alla som arbetar hos 
oss får kontinuerlig fortbildning och 
handledning. 

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   SOLOM




