
 

 

Attendo Postflyget 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ av verksamhet 
Äldreboende, Livsstilsboende, Nybyggt 

Antal platser 
54 

Talade språk 
Svenska 

Byggt år 
2020 

Särskild fokus 
Livsstilsboende Sport & Spa 

 

 

 

Kontaktperson 

Jennie Campagiorni 

Telefon: 072-085 72 38 

Mail: jennie.campagiorni@attendo.se 

 

Besöksadress 

Postflyget 

423 37 Göteborg 

Västra Götalands län 
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Rymliga och ljusa lägenheter 

Inom kort öppnar Attendo Postflyget äldreboende i Torslanda. Det är ett nytt modernt 

äldreboende och livsstilsboende med inriktning Sport & Spa, dit personer med beviljat 

bistånd flyttar. Boendet kommer att ha 54 trivsamma, rymliga och ljusa lägenheter fördelat 

på 6 avdelningar och fina gemensamma utrymmen för samvaro. 

Boendet ligger mitt i den nya, mysiga stadsdelen i Amhult som byggs etappvis. Området 

ligger på platsen där Torslanda flygplats var verksam fram till 1977. I angränsning till 

verksamheten ligger mataffärer, apotek, vårdcentral och annan dagligvaruhandel. Boendet 

kommer med sitt läge vid Öckeröleden att ha gångavstånd till havet, bad och båtliv. 

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. 

Aktiviteterna på boendet kommer följa vårt koncept Sport & Spa. Det innebär att vi bjuder in 

till sportaktiviteter som träning, stavgång och annat roligt. När du är klar avslutar vi med en 

smoothie i sportbaren. 

Vi kommer också ordna trevliga aktiviteter i vår spaavdelning som t.ex. bastukvällar, 

manikyrdagar och bad. 

 

Medarbetare med gedigen erfarenhet och specialkompetens 

På Attendo utgår all omsorg från dig, dina behov och dina önskemål. 

Genom våra brukarråd tar vi tillvara på våra kunders önskemål och synpunkter som input till 

att förbättra och utveckla våra arbetssätt och vår verksamhet. 

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. 

 

 


