Välkommen till oss på Linnégården!
Linnégården som ligger centralt i hjärtat av Östermalm, är ett särskilt boende för personer med omfattande
vårdbehov dygnet runt. Här finns ett stort stimulerande utbud av aktiviteter och en härlig, grönskande innergård.

Lägenheter och gemensamma utrymmen
Våra lägenheter har kokvrå, flera garderober, ett rymligt
badrum med dusch och de flesta har en egen balkong.

Varje boendeenhet har ett hemtrevligt vardagsrum där

vi kan spela spel, lyssna på musik och umgås. Det finns
också en stor inglasad balkong.

Kort fakta
Antal lägenheter: 86.
Lägenhetsstorlek: 26-40m2.
Inriktning: Boendeenheter för både

demenssjukdom och somatiska sjukdomar.

Utemiljö och omgivning

Här finns vi: Linnégatan 61, Östermalm.

Vi har en härlig innergård där du som vill kan odla

För att komma till oss: Du behöver ett

eller bara njuta av grönskan. Vi har nära till vackra
promenadstråk så som Strandvägen, Djurgården

och Humlegården. I närheten finns även Karlaplan
med köpcentrum.

Livet hos oss
Vi har en kultur- och aktivitetsassistent som håller
i både små och stora aktiviteter och det gör att det

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

@ersta_linnegarden

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

händer något roligt varje dag. Vi har bland annat

Kontakta 08-714 63 76 (enheter för

längre utflykter samt konstgrupp och spa- och

(enheter för demens) eller mejla

utevistelser såsom promenader i närområdet och
skönhetsbehandlingar på Salong Linné.

somatisk sjukdom) eller 08-714 60 90
linnegarden@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

