
Längan vänder sig till dig med funktions- 
variation som behöver stöd i din vardag.  
Hos oss ges alla möjlighet till en aktiv  
vardag och ett självständigt liv.  

Det natursköna läget innefattar även ett 
lättillgängligt motionsspår i skogsmiljö precis 
intill boendet, samt möjlighet att odla i eget 

växthus på tomten. Varje lägenhet har också 
en egen uteplats med utsikt mot hästhagar. 
Tio minuter bort med buss finns Norrvikens 
C med restauranger, butiker och pendeltåg.   

Gemensamma ativiteter som till exempel 
grillning, sällskapsspel, zumba eller buss- 
utflykt anordnas två gånger i veckan. 

Naturskönt och lugnt belägen på Lantgårdsvägen i Viby ligger gruppbostaden 
som även kallas Längan. Det är ett enplanshus som omfattar fem lägenheter, 
med närhet till fina uteplatser och grönområden.

KONTAKT

Lantgårdsvägens 
gruppbostad 

Adress: Lantgårdsvägen 170B 
Telefon: 08 128 241 82 

bitr. Verksamhetschef Josefine Johansen 
08-128 242 51

www.solom.se/lantgardsvagen



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!   

Hur vi arbetar 
Du som bor på Längan får en stödperson som har särskilt ansvar för att du får rätt  
anpassat stöd. Fritiden utgår från dina intressen och behov, vi anordnar både  
gemensamma och enskilda aktiviteter.

För att du ska förstå och kunna förutse din vardag är en stor del av tiden planerad i 
förväg när det gäller daglig verksamhet, fritidsaktiviteter och rutiner. Tydliggörande 
pedagogik används i form av dagsscheman och veckoscheman, sociala berättelser för 
att skapa förutsägbarhet.

De som arbetar hos oss har lång erfarenhet av att arbeta med personer med  
funktionsvariation och får kontinuerlig fortbildning. Personal finns på plats  
dygnet runt.

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 till verksamheten och används till utveckling och kvalitetsförbättring.  
Läs mer på www.solom.se och följ oss gärna på Facebook & Instagram    @solomomsorg @solomomsorg


