
 

 

 KANTARELLVÄGEN 
40 PLATSER, VARAV 20 DEMENS/PRIVAT 

Kantarellvägen 5b, 184 34  ÅKERSBERGA 

  

 

 

KONTAKTUPPGIFTER 
Verksamhetschef: Mattias Blomqvist 

Telefon: 072-142 60 22 

E-post: mattias.blomqvist@attendo.se 

Webbplats: www.attendo.se/enheter/attendo-

kantarellvagen-aldreboende/ 

Orgnr: 556148-5169 

 

 

 

 
 

Mål och inriktning 
Vi arbetar utifrån Attendos 

koncept ”Utevistelse och 

Trädgård”, vilket innebär att vi 

har som mål att vara ute varje 

dag. Äldreomsorgens nationella 

värdegrund är vår utgångspunkt 

för att skapa trygghet och 

välbefinnande, med vård som 

respekterar alla boende som 

unika individer. Verksamheten är 

inriktad till personer med särskilt 

omvårdnadsbehov och 

demenssjukdom. 

 

 

 

Hälso- och sjukvård 
Vi har tillgång till sjuksköterska 

dygnet runt och läkare kommer till 

boendet en gång i veckan. Övrig 

tid kontaktas läkare vid behov. 

Både arbets- och fysioterapeut 

finns i verksamheten dagtid 

måndag till fredag. Våra 

demensavdelningar har tillgång till 

Attendos demensteam. 
 

Kost och måltider 
Vi serverar välsmakande och 

näringsrik mat med efterrätt 

varje dag och om vädret tillåter 

äter vi utomhus. Vi bakar gärna 

och ofta, det sprider härliga 

dofter i huset. Till helgen, 

högtider och egna fester bjuds 

det på tilltugg och vi dukar upp 

till festmåltider. 

 

 

Vår personal 
Medarbetargruppen består av 

verksamhetschef, biträdande 

verksamhetschef, samordnare, 

undersköterskor, sjuksköterskor, 

arbets- och fysioterapeut. Alla 

våra medarbetare har rekryterats 

utifrån intresse för vårt koncept. 

Tillsammans bildar vi ett 

professionellt team där vi tar 

tillvara på ny kunskap och var 

och ens yrkeskunskap. 

 

Boendemiljö 
Vår utemiljö är lätt att röra sig i, 

det finns viloplatser längs med 

promenadstigar och det ska 

kännas tryggt att själv kunna 

röra sig i trädgården. Vi har 54 

lägenheter fördelat på tre plan 

och två avdelningar där varje 

avdelning har en lägenhet för 

parboende. På avdelningarna har 

vi generösa gemensamma 

utrymmen. Vi har en gemensam 

salong där vi har större 

aktiviteter och en bastu med 

relax.  

Boendet öppnades 2015 

Samverkan med 

anhöriga 
Närstående är alltid välkomna till 

oss. Varje vecka skickas 

”veckobrev” till dem. 

Närståendemöten hålls minst två 

gånger om året. Alla medarbetare 

har mailadress, vilket underlättar 

kommunikationen mellan 

närstående och kontaktperson. 

 

Kommunikationer 
Parkeringsplatser finns på 

gården. Buss 604 från Danderyd 

stannar på Enhagsvägen ca 100m 

från huset.  

 

Aktiviteter och 

rehabilitering 
Vi är kreativa och påhittiga med 

nya aktiviteter och försöker 

möta alla de önskemål våra 

boende har. Att leva livet hela 

livet är vårt motto och vi har 

roligt tillsammans. Arbets- och 

fysioterapeut hjälper med 

hjälpmedel som behövs för att 

underlätta vardagen.  
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