> ÄLDREOMSORG

SAFIREN

Vård- och omsorgsboende med 16 platser för äldre över 65 år med
demenssjukdom.
Välkommen till Safiren
Safirens verksamhet är speciellt anpassat för behoven hos
personer med demens. För att kunna ge ett professionellt
bemötande utifrån varje persons behov och förutsättningar
har våra medarbetare gedigen kunskap om kognition och
demens.

Här är det du som bestämmer
Att varje person själv får bestämma över sin vardag är utgångspunkten i vårt arbete och bemötande. Det är det som
gör Frösunda speciellt.

Hos oss får du en egen kontaktman
Med kontaktman menas en speciellt utsedd medarbetare
som ansvarar för att stöd- och serviceinsatserna utförs enligt den överenskommelse vi gör med dig vid inflyttning.

Meningsfull dag – varje dag
Det är avgörande med meningsfull sysselsättning och
stimulans för vårt välmående. Därför erbjuder vi aktiviteter
med utgångspunkt från vad du önskar och orkar. Safirens
aktivitetsansvarige anordnar gemensamma aktiviteter såsom temakvällar, underhållning, bakning m m. Vi ser gärna
att du deltar i utförandet av vardagsgöromål. Personalen

VERKSAMHETSCHEF
Anneli Saarinen
Telefon: 010-130 36 98
E-post: safiren.vc@frosunda.se

hjälper dig så att du får komma ut och att ditt sociala nätverk kan bibehålls.

Lägenheten
På Safiren bor du i egen lägenhet som består av ett rum,
hall och en rymlig toalett med dusch. Lägenheterna är ca
30 kvadratmeter och du kan skapa den hemlika miljön
du själv vill ha. Det finns även två gemensamma kök och
vardagsrum. Tv-licens ingår.

Måltiderna en viktig del av livskvaliteten
För att du ska må så bra som möjligt satsar vi på kvalitet
och service. Genom att servera bra och näringsrik mat vill
vi säkerställa din hälsa.

Läge och kommunikationer
Safiren är beläget i Viksjö centrum, Järfälla kommun.
Busshållplats finns några meter bort, bussar går både till
Jakobsberg station och Barkarby station där pendeltåg
finns. I Viksjö centrum finns välsorterad mataffär, apotek,
systembolag och annan service.

Varmt välkommen på besök
Du är varmt välkommen att göra ett personligt besök eller
kontakta oss om du har några frågor.
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