
ATTENDO FISKEBÄCK
Havsnära äldreboende 
i Västra Frölunda

Med hjärta 
för omsorg



BOENDET HAR 106 L ÄGENHETER och här finns både 
somatisk- och demensinriktning samt möjlighet till 
parboende. Stora gemensamma utrymmen bjuder in 
till samvaro och aktiviteter av alla de slag. På det 
översta planet finns vår bar och terrass med utsikt 
över havet och hamnen. På vår uteplats njuter vi av 
härliga stunder i solen.

Närområdet har ljuvliga promenadstråk längs havet, 
stranden och hamnen här finns även mysigt kafé. Här 
finns goda kommunikation då bussen stannar i an-
slutning till boendet.  

Attendo har många trevliga boenden runt omkring i 
Sverige. Gemensamt för alla är att hos oss hyr du 
kunden en egen lägenhet och har samtidigt tillgång 
till gemensamma rum som matsal och vardagsrum 
och trädgård. Personal finns på plats dygnet runt för 
att stötta, skapa trygghet och trivsel.

ATTENDO FISKEBÄCK
Hej Göteborg! Attendo Fiskebäck ett havsnära äldreboende med utsikt över 
havet och småbåtshamnen i Fiskebäck, Västra Frölunda. 

Vi på Attendo bidrar genom vårt kunnande till nytän-
kande och kvalitetsutveckling i omsorgen samtidigt som 
vi förser kommunerna med ny kapacitet som behövs för 
att möta växande behov av omsorg. Vi bidrar också till 
att ge människor och medarbetare i omsorgen större 
valfrihet. 

Varmt välkommen!



ATTENDO FISKEBÄCK

Havsnära äldreboende

Adress: Hälleflundregatan 20, 426 58 Göteborg

Byggår: 1999

Antal platser: 106 äldreboendeplatser  

Så här bor du: Lägenheterna om 30 kvm är 
utrustade med trinettkök och ett stort tillgäng
lighetsanpassat badrum med dusch.

De större lägenheter som är tvårumslägen
heter är emellan 56–73 kvm och lämpar sig  
för parboende. 

Bra läge: Attendo Fiskebäck ligger vid småbåts
hamnen i Fiskebäck med närhet till både kafé 
och kommunikationer.    

FAKTA OM ATTENDO FISKEBÄCK
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Välkommen  
till oss!

ATTENDOS VÄRDERINGAR För oss på Attendo är 
det viktigt med en gemensam vision och värderingar 
som för oss samman. Vår vision – ”att stärka indivi-
den” – är vårt mest övergripande syfte. Den vägleder 
oss i varje insats, varje dag. Våra tre värderingar 
– omtanke, engagemang och kompetens – fungerar 
som riktlinjer för allt vi gör, för hur vi förhåller oss 
till varandra och kunderna. Tillsammans hjälper de 
oss att förverkliga vår vision och skapar trygghet för 
dig.

Med hjärta för omsorg Tillsammans med din kon-
taktperson planerar du din dag och kommer överens 
om hur omsorgen ska utformas, när insatserna ska ske 
och vilka aktiviteter och utflykter du är intresserad av. 

Aktiviteter På våra boenden erbjuds många olika 
aktiviteter, både individuella och gemensamma, både 
inomhus och utomhus. Vi uppmärksammar traditio-

Attendo har många trevliga äldreboenden runt om i Sverige. Gemensamt för alla är 
att du hyr en egen lägenhet och har samtidigt tillgång till gemensamma rum som 
matsal, vardagsrum, altan eller trädgård. Medarbetare finns på plats dygnet runt för 
att stötta, skapa trygghet och trivsel. 

nella högtidsdagar och bemärkelsedagar och bjuder 
gärna in vänner och närstående att fira med oss.

Välbefinnande och hälsa är två viktiga delar som 
påverkar äldres livskvalitet. God hälsa är ofta lätt att 
beskriva, men välbefinnande är inte lika lätt eftersom 
det har olika betydelse för var och en. Vi vill ge dig 
möjligheter att fortsätta vara aktiv och sysselsatt med 
det du trivs med. 

På Attendo Fiskebäck har vi en egen liten bar och ett 
café samt ett gym. Vår aktivitetssamordnare planerar 
och erbjuder ett brett spektrum av aktiviteter utifrån 
önskemål från de som bor här. Vi har också förmånen 
att ha en egen Attendobuss som tar oss med på spän-
nande utflykter.

Medarbetare och kompetens Våra engagerade 
och kompetenta medarbetare på Attendo Fiskebäck är 

ATT BO PÅ ATTENDOS ÄLDREBOENDE



undersköterskor, legitimerade sjuksköterskor, fysio-
terapeut och arbetsterapeut. På verksamheten har vi 
även aktivitetsansvarig och värderingscoacher. 

Demens På Attendo Fiskebäck har vi stor erfarenhet 
av att ge omsorg till dem som drabbas av demenssjuk-
dom, men också stöd till närstående. Våra demens-
experter håller oss uppdaterade med forskning och 
framsteg på området och vi jobbar med evidensbase-
rade metoder för att hjälpa och förstå dem som drab-
bats. På Attendo arbetar vi med nationella registret 
BPSD. 

BPSD är ett samlingsnamn på förändringar i beteende 
och psykisk hälsa som enligt forskning drabbar runt 
90 % av personer med demenssjukdom. Syftet är att 
med specifika åtgärder öka välbefinnandet och livs-
kvaliteten för personer med BPSD, att kvalitetssäkra 
vården och bidra till forskningen. Attendo bidrar 
aktivt till det nationella registret och arbetar utifrån 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och om-
sorg vid demenssjukdom.



ALLA HAR RÄTT TILL GOD MAT!

”Maten är god och omväxlande”
ULLA, 82 ÅR

”Middagarna är alltid goda och 
efterrätterna är pricken över i:et”
TORBORG, 79 ÅR

Vad vi äter har stor betydelse för hur vi 
mår. Så är det för oss alla, oavsett ålder, 
och våra kunder är inga undantag. På våra 
verksamheter ser vi fram emot måltiderna, 
både vi som tillreder den och våra kunder 
som äter den.

VI GÖR MAT MED OMSORG På Attendo månar vi om 
att servera goda och näringsrika måltider i en trevlig 
och harmonisk miljö. Äter man ordentligt får man 
dessutom bättre ork till att vara med på aktiviteter 
eller kanske ta den där extra promenaden! 

Våra menyer är säsongsanpassade och bygger på 
svensk husmanskost som du känner igen och tycker 
om, men vi serverar förstås även andra spännande 
och mer internationella maträtter då och då.

 Vi tar alla tillfällen att fira olika händelser och 
vi uppmärksammar självklart alla högtider! Våra 
engagerade medarbetare älskar att baka vilket 
sprider härliga dofter i huset – vem säger nej till 
nybakade kakor, äppelpaj eller bullar till gofikat på 
eftermiddagen? 
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1. BISTÅNDSBEDÖMNING
 Kontakta en biståndshandläggare i  
Göteborgs Stad för att göra en  
ansökan.

2. VÄLJ UTFÖRARE
 Välj ett boende. Kontakta oss gärna  
för en visning av Attendo Fiskebäck.

3. MEDDELA DITT BESLUT
 När du bestämt dig för ett boende  
meddelar du din biståndshandläggare.

4. VI KONTAKTAR DIG
 Om du valt Attendo tar vi kontakt  
med dig omgående för att planera  
din inflyttning.

DU VET VÄL ATT DU KAN  
FÅ BOSTADSTILLÄGG 
FÖR DIN HYRA?
BOSTADSTILLÄGG ÄR ETT skattefritt tillägg  
till den allmänna pensionen. 
På Pensionsmyndigheten kan du räkna ut  
och se om du har rätt till bostadstillägg.
www.pensionsmyndigheten.se/ 
for-pensionarer/ekonomiskt-stod/ 
ansokombostadstillagg

Har du frågor  
om hur du får 

plats på ett 
äldreboende? 
Tveka inte att 

kontakta oss, vi 
hjälper  

dig!

SÅ HÄR SÖKER DU EN PLATS 
PÅ ETT ÄLDREBOENDE

HAR DU FRÅGOR, ring eller maila gärna. 
Du når oss på telefon 010-140 10 70 
eller e-post kontaktamig@attendo.se

www.attendo.se

Kontakta oss!



Hitta hit
ATTENDO FISKEBÄCK

ADRESS Hälleflundregatan 20, 426 58 Göteborg

Kontakt tel 073 257 62 18

www.attendo.se
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