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Det är fredag på tröskeln till de-
cember. I L-huset, Telestaden, 
Farsta smyger förföriska dof-
ter av glögg och pepparkaka 
fram och i bakgrunden sipprar 

julmusiken mjukt ur högtalarna. Aktivitetsan-
svarig Ronja Lindqvist har fullt fokus på att 
skapa stämning och mys inför dagens stundan-
de Öppet Hus samt efterföljande Advents-AW.

Första trion att samlas runt glöggrytan idag 
är Maria, Anna-Lena och Margareta. Tre gla-
da väninnor som bor i närheten och som har 
mer än en naturlig koppling till Attendo. Dels 
finns det släktskap i leden, och dels finns det 
en koppling till Attendo genom att det nyttjas 
hemtjänst och larmtjänster från företaget.

– Jag var här för ett tag sedan och fick en trev-
lig visning. Vi kikade på rummen och hur det 
var här, för att eventuellt flytta in. Vi var även 
uppe i SPA-avdelningen, bastun och gymmet 
och kikade och vi tog en sväng i sportbaren. 
Det var verkligen jättefint. Men det blev aldrig 
av att jag flyttade. Jag hade hemtjänst ett tag 
och sedan har jag blivit bättre så du har jag inte 
det heller, säger Maria Berglund.

Mysmånad och aktiviteter
För Attendo Mårbackagatan närmar sig nu 
den andra julen i lokalerna och i takt med att 
temperaturen sjunker och snötäcket tilltar så 
börjar det också förberedas för olika mer eller 
mindre traditionella aktiviteter som ska hända 
i huset.

– Nu kör vi i gång med julaktiviteter hela 
vägen fram till den 24 december. Nästa vecka 

sätter vi igång med julbakstorsdagar och då 
har det som kommit in önskemål från våra bo-
ende på att vi ska baka saffranskärleksmums. 
Torsdagen därpå toppar vi med pepparkaks-
kärleksmums. Något som kan få det att vatt-
nas i munnen på vem som helst, säger Ronja 
Lindqvist och fortsätter:

– Det blir mycket aktiviteter och vi håller till 
på lite olika ställen i vårt fina hus. Vi samlas i  
köket när det ska bakas och vi har ett mysigt 
aktivitetsrum när vi till exempel pysslar, läser, 
spelar spel, umgås eller gympar. Sedan har vi 
såklart vår fina SPA-avdelning inklusive bas-
tu. Självklart ska det väl bli jul-bad där också 
tänker jag… Utöver detta har vi bestämt att 
det blir glöggfredagar, att det blir lite härligt 
julpyssel och givetvis luciafirande och andra 

musikaliska evenemang här på Mårbackaga-
tan. Och för dem som väljer att inte åka till 
släkt och vänner på julen blir det såklart ett 
välsmakande julbord i god tradition.

Tradition, smaker och känsla
Lite längre framåt eftermiddagen börjar det 
fyllas på i sportbaren på tredje plan. Här är det 
rejält julpyntat och hela temat i övrigt andas 
vinter och snö. En av de första att ansluta är 
Stig ”Stickan” Samuelsson. En inbiten och ge-
nuin söderkis, sedermera boende i Farsta.

– Vi har bott i Sköndal och Farsta i vuxen tid 
och då var ju Telestaden något helt annat än 
vad det är nu. Hit till Attendo Mårbackagatan 
kom jag för cirka ett år sedan. Jag var faktiskt 
en av de första som flyttade in, säger Stig.

Även Ove ansluter till sällskapet och med sig 
har han hustrun Margot samt parets dotter och 
barnbarn som är på besök.

– Min hustru flyttade in för tre veckor sedan 
och jag flyttade in i förra veckan. Vi kom hit 
och tittade och det verkade bra. Vi bodde i 
Sköndal tidigare så det här ligger bra till, och 
dessutom har vi lyckats få ett par-rum vilket 
passar oss fint. Nu håller vi på att bo in oss och 
då passar vi förstås på att vara med här när det 
är lite extra festligt, säger Ove. 

Jul för var och en
2022 har varit ett bra år om man frågar Ronja 
Lindqvist och det allra bästa är den gemen-
skap som råder. Som aktivitetsansvarig blir 
det många härliga möten för Ronja och då blir 
det ofta direkta kvittenser på att man mår bra 
på Attendo Mårbackagatan. Det märks att det 
är mycket glädje i huset.
– Nu vill vi fokusera inför julen och den är 
ju något som var och en bär med sig inom-
bords på olika sätt. Man associerar till förr och 
man har en tanke om hur man vill att julen ska 
upplevas. Det vill vi såklart ta tillvara på för 
att skapa gemenskap, delaktighet och hemma-
känsla, säger Ronja Lindqvist.
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Välkommen att bo!
Attendo Mårbackagatan erbjuder 110 fina lägenheter à cirka 32 kvadratmeter. Här finns också fyra 
större lägenheter anpassade för parboende. Har du ett beviljat biståndsbeslut för särskilt boende 
och vill hitta ditt nästa hem är du alltid välkommen att kontakta Attendo Mårbackagatan för att få 
mer info eller kanske boka en privat visning.

Simone Steffen, verksamhetschef
telefon: 070-872 92 82 • mejl: simone.steffen@attendo.se, 
Sara Elvér, verksamhetschef 
telefon 0766-95 15 23 • mejl: sara.elver@attendo.se
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Scanna och 

läs mer!


