Attendo Johannesbergsvägen

Typ av verksamhet
Äldreboende, Livsstilsboende, Nybyggt
Talade språk
Svenska
Särskild fokus
Livsstilsboende Kultur & Nöje

Antal platser
54
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2020

Kontaktperson
Jacqueline Gutierrez
Telefon: 0766970564
Mail: jacqueline.gutierrez@attendo.se

Besöksadress
Johannesbergsvägen 1
191 38 Sollentuna
Stockholms län
https://www.attendo.se/enheter/attendo-johannesbergsvagen/

Nybyggt boenden med kulturella aktiviteter
Äldreboendet Attendo Johannesbergsvägen ligger i Silverdal, Sollentuna. Det är ett nytt
modernt äldreboende med 54 nya lägenheter med inriktning mot Kultur & Nöje. Det innebär
att vi ordnar aktiviteter med kulturella inslag som musik, dans, högläsning,
historieberättande och mycket annat.
Välkommen att kontakta oss för mer information!

Du är delaktig i hur din omsorg ser ut
Som boende har du rätt att vara delaktig och kunna påverka hur din hjälp och ditt stöd
utformas. När du flyttar in hos oss får du en kontaktman i personalgruppen som du alltid kan
vända dig till och som du ska känna dig trygg med. Tillsammans med dig upprättar vi en
genomförandeplan där vi skriver ned dina behov, vanor och önskemål samt hur vi på bästa
sätt kan tillgodose dem.

Medarbetare med gedigen erfarenhet och specialkompetens
På Attendo utgår all omsorg från dig, dina behov och dina önskemål. Våra medarbetare har
gedigen erfarenhet och specialkompetens inom äldreomsorg. Tillsammans ser vi till att du
får den omsorg du behöver på det sätt som du vill ha den.

Vällagad, god och näringsriktig mat
Måltider och fikastunder upplevs ofta som några av dagens höjdpunkter på våra
äldreboenden. Vi är mycket måna om att erbjuda god och näringsrik mat i en trevlig och
harmonisk miljö och har därför ett särskilt måltidsmiljökoncept som vi kallar för Matlust.
Våra menyer är säsongsanpassade, variationsrika och vi använder råvaror av hög kvalitet.
Menyerna bygger på svensk husmanskost, men vi serverar förstås även andra spännande
maträtter. Vi tar alla tillfällen att fira med lite extra härligheter och vi uppmärksammar
självklart olika högtider.

