FAKTABLAD
GRUPPBOENDE

FRÖSUNDA SÖDERBY GÄRDE 77 & 123
I ett trevligt bostadsområde ligger Frösunda Söderby gärde – två gruppbostäder på
Mosshagestigen 77 och 123 i Salem. Med närhet till sjön Uttran bor du nära f antastiska
promenadstråk och naturområden.
Omgivningarna
Söderby gärdes två gruppboenden ligger idealiskt placerade i
ett lugnt villaområde med fina promenadvägar och naturområden strax utanför porten. Ett stenkast bort ligger badplatser
och en mängd fritidsmöjligheter.
Trots det lugna läget är det nära till service och butiker. Tre
kilometer österut hittar du Tumba centrum, och centrala Salem
ligger bara två kilometer åt andra hållet.

Egen lägenhet i nyrenoverat hus
Att bo i egen lägenhet är en stor frihet och i en gruppbostad får
du hjälp med allt som kan vara svårt att klara själv.
Varje verksamhet består av fem lägenheter fördelade på
två plan med tillgång till gemensamma utrymmen och härlig
uteplats. Uteplatsen är en liten oas av trädgårdsväxter och
fruktträd. Dessutom är husen nyrenoverade från hösten/vintern
2020, så allt är fräscht och fint.

Stöd och utveckling för högsta livskvalitet
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.

KONTAKT
Verksamhetschef: 010-130 32 89
Kontor 77:an: 010-130 32 60
Kontor 123:an: 010-130 32 61
E-post: soderbygarde@frosunda.se
Hemsida: frosunda.se/soderbygarde

Att skapa och verka för goda relationer kring dig ser vi som
en av våra viktiga uppgifter. Bland annat samarbetar vi med
arbete, daglig verksamhet, anhöriga och god man utifrån dina
villkor.

HärGruppboende
ska du trivas

Vi erbjuder
ett individuellt
stöd efter dina önskemål
5 lägenheter
fördelade anpassat
på två plan
och behov och målet är att du ska trivas, känna dig trygg och
Målgrupp
kunna
leva ett självständigt liv på egna villkor.
Personkrets 1
Vuxenboende

Avtal
Söderby gärde drivs som entreprenad i uppdrag från
Salems kommun.

Platsansökan och hyra
Placering kräver beslut om gruppbostad enligt LSS.
Vänd dig till kommunens handläggare om du har frågor.
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