Välkommen till oss på Juliahemmet!
Juliahemmet i Ultuna trädgårdsstad är ett särskilt boende för personer med omfattande vårdbehov dygnet runt.
Här finns ett modernt och tryggt äldreboende där uteaktiviteter, djur och natur är en del av vardagen, året om.

Lägenheter och gemensamma utrymmen
Våra moderna och funktionella lägenheter är fördelade
på fyra våningsplan. Alla lägenheter har ett rymligt

badrum och ett litet pentry. Här finns även olika sociala
ytor, bland annat en stor samlingssal i bottenplan och

rymliga terrasser i solläge på varje plan. Ditt husdjur är,

efter överenskommelse med oss, välkommet att flytta in.

Utemiljö och omgivning
Vi är mycket stolta över vår trädgård. Här finns blommor,
fruktträd och bärbuskar. Du som gillar odling kan hjälpa

till att så och skörda grönsaker och blommor. I trädgården
finns också ett rymligt växthus. Här kan man sitta och

Kort fakta
Antal lägenheter: 69.
Lägenhetsstorlek: ca 30 m2.
Inriktning: Boendeenheter för både

demenssjukdom och somatiska sjukdomar.
Här finns vi: Göte Turessons väg 17,
Ultuna trädgårdsstad, Uppsala.

För att komma till oss: Du behöver ett

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

bara njuta eller pyssla med växterna.

Livet hos oss
På Juliahemmet är uteaktiviteter i fullt fokus och alla

som önskar kan komma med ut varje dag. Förutom vår

fina trädgård har vi skogen och andra fina promenadstråk
att upptäcka. Vi har ett nära samarbete med Gottsunda
församling som erbjuder andakter med mera för våra

boende. Vi planerar regelbundet in konserter och andra
aktiviteter som berikar tillvaron hos oss.

Har du frågor eller vill du
boka tid för en visning?
Välkommen att kontakta vår verksamhetschef på 08-714 61 19 eller
via juliahemmet@erstadiakoni.se

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

