
SEKTORN FÖR VÄLFÄRD OCH OMSORG 

Välkommen till Duvbopark
Ett tryggt och aktivt äldreboende



Duvbopark ligger i ett grönt och lummigt område i Duvbo, nära 
Sundbybergs centrum. Här kan du delta i aktiviteter eller njuta 
av naturen från någon av våra gemensamma balkonger, gröna 
innergård eller parker i närområdet. Vi firar storhelger traditions-
enligt och ordnar andra festligheter. Vi tar vara på alla tillfällen 
att fira!

Delta i aktiviteter varje vecka
Vi som arbetar här vill göra allt för att du ska trivas och känna 
dig trygg i ditt nya hem. Duvbopark har en aktivitetsledare och vi 
erbjuder flera olika aktiviteter varje vecka, bland annat prome-
nadgrupp, bingo, frågesport, sittgymnastik och bowling. Det 
finns goda möjligheter till utevistelse exempelvis med vår fina 
cykel. Vi har en samlingssal som används vid större gemensam-
ma aktiviteter.

Omsorgspersonal finns alltid på plats
På Duvbopark arbetar undersköterskor och vårdbiträden dygnet 
runt. Du som bor hos oss får en ansvarig kontaktperson. På varje 
våningsplan arbetar en ansvarig sjuksköterska dagtid måndag till 
fredag. På kvällar, nätter och helger finns joursjuksköterska att 
tillgå. Arbetsterapeut och sjukgymnast finns också tillgängliga. 
Vi har också avtal med läkare som gör besök varje vecka och har 
jour dygnet runt. 

Du bor i egen lägenhet
På Duvbopark bor du i egen hyreslägenhet på cirka 32 kvadrat-
meter. Här finns totalt 74 lägen heter fördelade på sex vånings-
plan. Vi har också ett korttidsboende. De som bor här har 
somatiska sjukdomar, vilket betyder att man har behov av hjälp 
på grund av fysiska sjukdomar eller ålder.

Välkommen till Duvbopark 
Vi är ett tryggt och aktivt boende där du får 
stöd och omvårdnad dygnet runt.

 Kvalitetsarbete

Duvbopark arbetar 
i enlighet med ISO 
9001:2015.
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Måltider
Stadens eget kök tillagar maten som serveras på Duvbopark. Personalen 
på våningsplanen tillreder frukost och mellanmål. 

Här är svar på några vanliga frågor:
• Det går bra att koppla in fast telefoni. Mobiltelefon är ett alternativ.
• TV-licens med basutbud ingår i hyran.
• Internetabonnemang beställer du själv.
• Trygghetslarm är installerat i alla lägenheter.
• Du tecknar själv en hemförsäkring på din nya adress.
• Du gör själv adressändring till Skatteverket.
• Det finns en säng med madrass i alla lägenheter. Du tar själv med dig 

övriga möbler, lampor, sänglinne och kläder. Det är viktigt att alla 
lampor och elartiklar har moderna, godkända kontakter.

• Undvik att ta med mattor för minskad fallrisk.
• Rökning är inte tillåtet inomhus eller på balkonger utan sker på  

anvisad plats utomhus.

Synpunkter
Om du eller dina anhöriga har synpunkter angående ditt boende på  
Duvbopark är vi tacksamma om ni meddelar oss det, antingen muntligt 
eller skriftligt. Blankett finns på våningsplanen och www.sundbyberg.se.



Vill du veta mer?
Har du frågor, kontakta:

Karin Olson, enhetschef 
Telefon 08-706 67 75

På www.sundbyberg.se finns mer 
information om äldreomsorgen.

Sundbyberg växer med dig!

08-706 80 00 · SUNDBYBERG.SE 
ADRESS: EKBACKSGRÄND 4, 172 37 SUNDBYBERG


