
 

 

 SVALNÄS  
49 PLATSER, VARAV 8 DEMENS/PRIVAT 

Svalnäs Allé 4a, 182 67  DJURSHOLM 

  

 

 

KONTAKTUPPGIFTER 
Verksamhetschef: Maja Tanasilovic 

Telefon: 08-555 945 60 

E-post: maja.tanasilovic@blomsterfonden.se 

Webbplats: www.blomsterfonden.se/vard-

omsorg/aldreboende/aldreboenden/svalnas-

aldreboende/ 

Orgnr: 802005-1465 
 

 

Mål och inriktning 
Vårt värdegrundsarbete utgår 

ifrån att erbjuda dig bästa 

möjliga livskvalitet utifrån dina 

behov och önskningar. Du får 

ett boende som skänker dig 

respekt, trygghet och värdighet. 
 

 

 

Hälso- och sjukvård  

Sjuksköterskor finns i aktiv tjänst 

alla dagar i veckan. Läkare från 

Trygg Hälsa kommer en gång i 

veckan samt vid behov. 
 

 
 
Kost och måltider 
Svalnäs äldreboende har 

gemensamt vardagsrum och 

kök där alla måltider serveras. 

I huvudbyggnaden finns 

restaurang där du även kan äta 

din lunch. 
 
 

 

Vår personal 
Våra medarbetare har stort 

intresse och kompetens för att 

ge dig god omvårdnad. Vi 

arbetar efter Blomsterfondens 

metod Carpe Momentum® -
som bekräftar individen till 

livets slut. 

 

 

Boendemiljö  

Svalnäs äldreboende ligger i  

en lugn och härlig natur med 

utsikt över Näsbyviken.  

Runt den vackra herrgården 

har Blomsterfonden olika 

former av seniorboende.  

 

Blomsterfonden har ett brett 

serviceutbud med bland annat 

affär, frisör och fotvård. 

 
 
Samverkan med 
anhöriga 
Du har din egen kontaktman 

och omvårdnadsansvarig 

sjuksköterska. Anhörigmöten 

anordnas regelbundet.  

Vi arbetar i team runt den 

boende och där ingår 

närstående, boende, läkare, 

sjuksköterska, kontaktman, 

handledare i etik och bemötande 

samt rehabiliteringsresurser.  

 

Vi samverkar med förtroende-

rådet och anhörigföreningen. 
 

Kommunikationer 
Till Svalnäs går buss 601 och 

606 från Danderyds sjukhus 

och Mörby centrum. 

Roslagsbanan stannar vid 

Altorp, en kort promenad från 

Svalnäs.  

Besöksparkering finns. 

Välkomna! 

 

Aktiviteter och 

rehabilitering 
Vår sjukgymnast och 

arbetsterapeut arbetar både 

individanpassat och i grupp. 

Vi bedriver vardags-

rehabilitering där en 

rehabiliteringsplan upprättas 

tillsammans med dig och dina 

närstående. Vi har pool, bastu, 

träningslokal och bibliotek.  

Vi erbjuder träningskonceptet 

Äldre Power. Vi erbjuder 

gemensamma och individuella 

aktiviteter utifrån dina behov 

och önskningar såsom sång, 

musik, konserter och fester 

efter årstidernas växlingar. 
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