
Tomtegränds servicebostad består av sex 
lägenheter samt en gemensam baslägenhet, 
belägna i ett lugnt bostadsområde i Rotebros 
utkant.  

Den vackra naturen i området inbjuder till 
utevistelse och boendet anordnar ofta  
gemensamma grillkvällar till exempel.  
 

Cirka fem minuters promenad bort ligger  
Rotebro centrum och pendeltågsstation där 
du hittar bland annat livsmedelsbutik,  
restauranger och vårdcentral.  
 
På Tomtegränd bor personer med lindrig 
utvecklingsstörning med flerfunktionsned-
sättning. 

Naturnära med bara en kort promenad till Norrvikens sjö ligger servicebostaden 
på Tomtegränd. Boendelägenheterna är utspridda i flera hus inom samma  
bostadsområde, samtliga med balkong och hiss. 

KONTAKT

Tomtegränd  
servicebostad 

Adress: Tomtegränd 12  
Telefon: 08 128 243 70 

Verksamhetschef Ida Bergman 
08-128 243 71 | ida.bergman@solom.se

www.solom.se/tomtegrand



Välkommen
till oss!
Vi berättar gärna mer för dig om hur det är att bo på Tomtegränd.  
Kontakta oss om du har frågor eller vill komma på besök!   

Hur vi arbetar 
Vårt arbetssätt utgår ifrån tydliggörande pedagogik där stödet anpassas utifrån varje 
individs behov och önskemål. Som boende på Tomtegränd erbjuds du en stödperson 
som har särskilt ansvar för att du får rätt anpassat och önskat stöd. Fritiden utgår från 
dina intressen och behov, vi anordnar aktiviteter i gemenskap med andra såväl som 
enskilt. 

Den gemensamma baslägenheten är en träffpunkt och är bemannad dygnet runt med  
sovande jour nattetid. Du som boende väljer själv om du vill komma dit för kontakt 
med personal och andra boende. På helger och högtider erbjuds gemensam middag 
för den som önskar.
 
En kväll varje månad hålls ett gemensamt boråd. Då har alla möjlighet att medverka, 
lämna förslag och synpunkter kring boendet. 

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    @solomomsorg @solom_lssboende


