
SEKTORN FÖR VÄLFÄRD OCH OMSORG 

Välkommen till Solskiftet
Ett tryggt boende med  
demensinriktning



Solskiftet drivs av Sundbybergs stad. Vi arbetar för att du ska känna 
dig trygg, känna gemenskap och trivsel. Vi har en härlig trädgård 
där du kan välja att delta i aktiviteter eller ta det lugnt och njuta av 
solen.  

Omsorgspersonal finns alltid på plats
All personal är utbildad och har erfarenheter av att bemöta äldre 
med demenssjukdom. Solskiftets undersköterskor och vårdbiträden 
arbetar här dag, kväll och natt.

Sjuksköterskan arbetar måndag till fredag dagtid. Kvällar och hel-
ger finns joursjuksköterska att tillgå. Läkare kommer till boendet 

regelbundet en dag i veckan. Arbetsterapeut och sjukgymnast 
finns på plats en dag i veckan. De kan hjälpa dig med de 
hjälpmedel du behöver. 

Hos oss jobbar även enhetschef, bemanningsansvarig, vakt-
mästare och  kvalitetssamordnare. Vi har även samarbete med 
Sundbybergs stads äldreteam och med verksamhetsutvecklare 
inom sektorn för välfärd och omsorg.

Om boendet
På Solskiftet finns det 28 lägenheter fördelat på två vånings-
plan. I varje lägenhet finns en säng. I övrigt möblerar du och 
inreder din lägenhet själv. Lägenheten är också utrustad med 
trygghetslarm.  

Välkommen till Solskiftet 
Solskiftet ligger i centrala Rissne och är ett mindre 
äldreboende med demensinriktning. 

 Kvalitetsarbete

Solskiftet  
arbetar enligt  
ISO 9001:2015.
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Måltider
Vi har ett eget tillagningskök som lagar maten till oss. På Solskiftet 
serveras frukost, lunch, eftermiddagskaffe, middag och kvällsfika. 
Vi erbjuder även nattmål. Vi bjuder anhöriga som kommer på 
besök på kaffe. 

Bra att veta inför inflyttning:
• El ingår i hyran.
• Adressändring gör du till Skatteverket.
• Hemförsäkring tecknar du på din nya adress.
• Rökning är inte tillåtet inomhus pga brandrisk och arbetsmiljö. 

Du får röka utomhus på anvisad plats.
• Lampor och elartiklar ska ha moderna, CE godkända kontakter.

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



Vill du veta mer?
Har du frågor, kontakta:
Anneli Kinnunen, enhetschef 
Telefon 08-706 88 99

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

Sundbyberg växer med dig!

08-706 80 00 · SUNDBYBERG.SE 
ADRESS: ARTILLERIVÄGEN 3, 174 59 SUNDBYBERG


