
SEKTORN FÖR VÄLFÄRD OCH OMSORG 

Välkommen till Bällstahof
Ett modernt äldreboende mitt i  
Sundbybergs stadspuls



Du bor mitt i staden med en stor terrass likt en oas i stads-
myllret av spårvagnar, bussar, tåg, butiker, bibliotek och all 
service intill Bällstaån. Hos oss får du fortsätta vara den du 
är med det stöd som just du behöver. På Bällstahof skapar 
vi våra dagar tillsammans. Du väljer själv hur aktiv du vill 
vara i vardagens sysslor och göromål efter de förutsättning-
ar och önskemål du har. 

Äldreförvaltningens motto: ”Mänskliga möten – vi bryr 
oss!” genomsyrar verksamheten och alla möten ska präglas 
av värme, lyhördhet, respekt och värme.

Delta i aktiviteter varje vecka
Vi erbjuder flera aktiviteter varje vecka. Du har också  
möjlighet till utevistelse på vår stora terrass samt i fina 
parker i närområdet. Du kan även bada bastu på den  
Blåvita finska flygeln. Vi firar storhelger traditionsenligt 
och ordnar andra festligheter året runt.

Omsorgspersonal finns alltid på plats
På Bällstahof arbetar omvårdnadspersonal dygnet runt. 
Sjuksköterska finns tillgänglig varje dag. På kvällar, nätter 
och helger finns joursjuksköterska att tillgå. Alla som bor 
hos oss har en ansvarig kontaktperson. Läkare, arbets- 
terapeut, sjukgymnast och Silviasyster finns att tillgå vissa 
tider. Bällstahof har även samarbete med äldreteam, dietist 
och musikterapeut. 

Välkommen till Bällstahof 
Bällstahof är ett modernt äldreboende 
som ligger mitt i centrala Sundbyberg nära 
kommunikationer, promenadstråk, affärer och 
restauranger. 

 Kvalitetsarbete

Bällstahof arbetar 
i enlighet med ISO 
9001:2015.
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Du bor i egen lägenhet
På Bällstahof finns 47 lägenheter i varierande storlekar på tre  
våningsplan fördelade på 6 flyglar. Här finns inriktning demens 
samt en flygel för finsktalande seniorer. På plan 3 har vi permanent-
boende med somatisk inriktning. På plan 1 finns en stor och inbju-
dande terrass på solsidan för utevistelse, aktiviteter och rekreation. 

Måltider
Mat och måltider är en viktig del av livet. Lunch och middag till-
lagas av Måltidsservice i Sundbyberg. Övriga måltider från frukost 
till nattmål görs av personalen på flyglarna. På storhelger serveras 
trerätters lunch eller middag, och det dukas till fest. Vi bjuder 
närstående som kommer på besök på kaffe eller te, och de är förstås 
välkomna att delta i våra festligheter.

Synpunkter
Om du eller dina närstående har synpunkter angående ditt boende 
på Bällstahof 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:

Göran Hiort, enhetschef 
Telefon 08-706 89 32

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

Sundbyberg växer med dig!
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