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     VÄLKOMMEN  

    TILL GRÄSTORP 
       

    INFORMATION SÄRSKILT BOENDE 

 

Kontakta oss 
 

Telefon:     0514-580 00 

 

E-post:       kommun@grastorp.se 

 

Besök:       Jon Jespersgatan 28 

 

Post:          Grästorps kommun 

                  467 80 Grästorp 

 

Hemsida:   www.grastorp.se 

Hallersväg 20: 

Avdelningen: 0514-58266 

Sjuksköterska: 0514-58203 

Enhetschef: 0514-58001 

 

Vistegården: 

Ekbacken: 0514-58268 

Tallhöjden: 0514-58217 

Sjuksköterska: 0514-58215 

 

Björkdungen: 0514-58219 

Solgläntan: 0514-58216 

Sjuksköterska: 0514-58295 

 

Enhetschef: 0514-58277 
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             INFORMATION 

 

             SÄRSKILT BOENDE 

Sjukresor 

I första hand ska närstående följa 

med vid sjukresor och andra läkar-

besök.  

Inköp 

Inköp av hygienartiklar sköts av dig 

eller dina närstående. Vid behov kan 

personalen vara behjälplig.  

Tandvård 

Sjuksköterska på boendet bedömer 

om du har rätt till intyg som ger dig 

Nödvändig tandvård. Viss tandvård 

ingår då i sjukvårdens högkostnads-

skydd och en gång om året erbjuds 

du en munhälsobedömning kost-

nadsfritt. 

Vi kan hjälpa till med: 

 Boka klippning hos en frisör 

som kommer till boendet. Be-

talning sker kontant. 

 Boka tid till fotvård. 

Att tänka på innan inflyttning: 

 Ändra adress. 

 Uppge fakturamottagare. 

 Flytta telefonabonnemang om 

telefon önskas. 

Genomförandeplan 

I samråd med dig, och om du öns-

kar även dina närstående, utfor-

mas en genomförandeplan.  

I genomförandeplanen  

dokumenteras dina behov för att 

du ska garanteras en så god  

omvårdnad som möjligt. 

Synpunkter  

Har du synpunkter eller klagomål, 

vänd dig till personal eller enhets-

chef. Vi vill gärna veta vad du 

tycker så vi kan förbättra vår verk-

samhet. 

Måltider 

Serveras i den gemensamma  

matsalen. Tiderna är ungefärliga. 

 Frukost 08.00-10.00 

 Lunch 12.30 

 Middag 17.30 

 Kvällsfika 19.30 

På förmiddag och eftermiddagen 

serveras mellanmål. Önskar du 

mat på andra tider eller i din lä-

genhet tillgodoser vi dina önske-

mål.  

Lägenheterna 

På varje avdelning finns det tolv 

lägenheter. Det krävs ett  

biståndsbeslut för att kunna hyra en 

lägenhet. 

Alla är belägna på första våning med 

egen uteplats.  Lägenheterna är ut-

rustade med tvättmaskin och  

torktumlare.  

Du möblerar med egna möbler (säng 

finns) och använder eget sänglinne, 

täcke, kläder och  

gardiner m.m.  

Tänk på att endast godkända  

kontakter får användas i eluttagen. 

På grund av brandrisken får inga  

levande ljus användas.  

Hemförsäkring ingår i hyran. Vid 

önskemål om telefon ordnar du själv  

abonnemang.  

TV abonnemang ingår med Tele2 

basutbud. Internet via fiber finns 

inkopplat i alla lägenheter. 

Lägenheten hyrs tills den dagen då 

den är utflyttad och städad.  

Städhjälp kan köpas av kommunen. 

Personal 

Personalen på våra särskilda bo-

ende arbetar utifrån ett sa-

lutogent synsätt. Vi fokuserar på 

hyresgästens delaktighet, me-

ningsfullhet och sammanhang 

för en ökad livskvalité.  

Vi arbetar med ett rehabilite-

rande förhållningssätt vilket  

betyder att vi tar till vara på era 

egna resurser och ger endast stöd 

i det man inte längre klarar själv-

ständigt.  

Vid behov finns även  

sjuksköterska, arbetsterapeut och 

fysioterapeut att tillgå.  

Alla hyresgäster har en  

kontaktpersonal som du eller 

dina anhöriga kan vända er till 

vid frågor.  

 

Din kontaktpersonal är: 

 

________________________________ 

 


