
Om bostaden
Rotsundagårdsvägen gruppbostad ligger i ett 
lägenhetshus med grönskande omgivning.  
Det finns hiss i byggnaden och bara cirka 
tio minuters promenad bort finns pendel-
tågsstationen i Rotebro, där du bland annat 
hittar livsmedelsbutik, restauranger och 
vårdcentral.

Vem kan bo här?
Hos oss bor personer med flerfunktions-  
variationer inom personkrets 1. För att flytta 
in hos oss behöver du ha ett biståndsbeslut 
från LSS-handläggare. Kontakta din kommun 
för mer information och/eller att ansöka. 

Centralt i Rotsunda, nära gröna strövområden och Norrvikens vatten, ligger  
gruppbostaden på Rotsundagårdsvägen. Här finns sammanlagt 5 lägenheter,  
samtliga med egen balkong eller uteplats där man kan njuta av solen. 

KONTAKT
Adress: Rotsundagårdsvägen 8 
Telefon: 08 128 242 60 

Bitr. verksamhetschef Josefine Johansen 
08-128 242 51

www.solom.se/rotsundagardsvagen

Rotsundagårdsvägens 
gruppbostad 



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 Rotsundagårdsvägen 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. Måltider och fika erbjuder en samlingspunkt för  
social samvaro, men det finns även möjlighet att äta i din egen lägenhet. Att få uppleva 
gemenskap och känna tillhörighet är något vi värnar om på Rotsundagårdsvägen. 

Vårt arbete utgår ifrån tydliggörande pedagogik, där stödet anpassas utifrån varje  
individs behov och önskemål. Vi arbetar aktivt med att stödja och uppmuntra  
kommunikation t.ex. genom användning av bilder eller kroppsnära kommunikation. 

De som arbetar hos oss har lång erfarenhet av att arbeta med personer med funktions- 
variationer och får kontinuerlig fortbildning i form av kurser, handledning m.m.

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


