Välkommen till Hannahemmet/Hannakoti!
Hannahemmet i Råcksta är ett särskilt boende för personer med omfattande vårdbehov dygnet runt.
Här finns flera trevliga gemensamma sällskapsytor och en stor, grönskande innergård. Vi är ett modernt
äldreboende med finsk-svensk inriktning.

Lägenheter och gemensamma utrymmen
Lägenheterna är utrustade med enkelt pentry, garderober och ett

rymligt badrum. Vissa lägenheter har egna balkonger eller uteplats.

Varje boendeenhet har en gemensam terrass. I bottenvåningen finns

Kort fakta
Antal lägenheter: 54.

bastu med relax- och aktivitetsrum. Ditt husdjur är, efter överens-

Lägenhetsstorlek: cirka 27-31 m2.

kommelse med oss, välkommet att flytta in.

Inriktning: Boendeenheter med finsk-

Utemiljö och omgivning

sjukdom.

Vi har en egen trädgård där du kan promenera bland träd och odlingar
eller bara sitta och njuta av grönskan och dofterna. Hannahemmet

ligger i området Tunet, endast fem minuters promenad från t-bane-

station Råcksta. I anslutning till Hannahemmet finns grönområden
och en rad olika serviceinrättningar som fotvård, frisör och restaurang.

Finska traditioner

svensk inriktning, för demens och somatisk

Här finns vi: Råckstavägen 32, Bromma.
För att komma till oss: Du behöver ett

biståndsbeslut för särskilt boende från din
kommun för att kunna flytta in hos oss.
@ersta_hannahemmet

Vi har boendeenheter med finsk inriktning, med personal som talar

både svenska och finska. Här har inredning, aktiviteter, mat och traditioner fått inspiration från Finland. Och självklart badar vi bastu.

Livet hos oss
Våra medarbetares arbetstider planeras så att vi är så många

Har du frågor eller vill du
boka tid för en visning?

som möjligt på plats vid våra dagliga aktivitetspass då vi erbjuder

Välkommen att kontakta vår verk-

olika typer av gruppaktiviteter.

via hannahemmet@erstadiakoni.se

aktiviteter både ute och inne. Vi har även ett aktivitetsrum för

samhetschef på 072-143 92 19 eller

Ersta diakoni – med över 170 års erfarenhet av vård och omsorg
Ersta diakoni grundades 1851 och bedriver sjukvård, äldreomsorg, socialt arbete, utbildning och forskning – professionellt och utan vinstsyfte.
Det innebär att vi till skillnad mot många andra aktörer i branschen återinvesterar vår vinst i verksamheten. Ersta diakoni erbjuder också flera vård- och
omsorgsboenden. Läs mer om våra aktiviteter, unika måltidskoncept, arbetssätt och om hur vi stöttar anhöriga på www.erstadiakoni.se/aldreboende

