FAKTABLAD
GRUPPBOENDE

FRÖSUNDA BLOMMELUND
Fem minuter från Upplands Väsby centrum, vid en park i Carlslund, hittar du gruppbostaden
Blommelund. Boendet har 6 platser och riktar sig till dig inom LSS personkrets 1.
Nytt och fräscht
Blommelund har totalrenoverats under 2018. Med det fina läget intill ett grönområde är det idealt för dig som behöver både
stimulans och hjärnvila. Samtliga 6 lägenheter är omkring 40
kvadratmeter stora med öppen planlösning och möjlighet för
att separera sovdel från vardagsrum och kök. Det finns även
tillgång till gemensamhetsutrymmen i form av allrum, matsal
och flera mindre myshörnor för samvaro och gemensamma aktiviteter. På gården finns en stor uteplats med grillmöjligheter.

skola, arbete, daglig verksamhet, anhöriga och god man utifrån
dina villkor.
Personalens tider är anpassade efter dina behov och du har
tillgång till personal som har en samlad kompetens och erfarenhet som är relevant för ditt vardagliga liv.

Gruppboende
6 lägenheter, 6 platser + gemensamhetslokaler

Meningsfull och aktiv fritid
Utifrån dina önskningar och behov upprättar din kontaktperson tillsammans med dig en genomförandeplan. Här beskrivs
hur vårt arbete och samverkan ska se ut för att du ska nå en
ökad självständighet och leva med högsta möjliga livskvalitet.
Vår strävan är att tillsammans arbeta mot samma mål.

Utifrån dina intressen
Att träna det sociala samspelet är en viktig del i varje persons
utveckling. Vi erbjuder allt från gemensamma middagar och
aktiviteter, restaurang- och biobesök till motionsaktiviteter.
Att skapa och verka för goda relationer kring dig ser vi som
en av våra viktiga uppgifter. Bland annat samarbetar vi med

KONTAKT
Verksamhetschef: 010-130 41 66
Kontor: 010-130 41 75
E-post: blommelund@frosunda.se
Hemsida: frosunda.se/blommelund

Målgrupp
Personkrets 1
Vuxenboende

Avtal
Blommelund drivs i egen regi med ramavtal med ett
antal kommuner men accepterar också individavtal

Hyra
Kontakta verksamhetschef för aktuell hyra.
Ingår: värme, vatten, bredband i gemensamma
utrymmen

ADRESS
Frösunda Omsorg
Maria Krantzons väg 23
194 56 Upplands Väsby

