Välkommen till oss på Lydiahemmet!
Lydiahemmet i Farsta strand är ett särskilt boende för personer med omfattande vårdbehov dygnet runt. I de
välplanerade lägenheterna och de trivsamma gemensamhetsutrymmena möter genuin hemkänsla dagens teknik.

Lägenheter och gemensamma utrymmen
Lägenheterna har trinett, garderob och eget badrum.

Varje boendeenhet har ett gemensamt kök med matsal,
rymlig balkong och allrum. Vi är extra stolta över att

kunna erbjuda Playa del Lydia, ett ljus- och solrum för
avslappning där du kan stoppa fötterna i sanden,

känna solen och lyssna på vågorna. På Lydiahemmet
finns möjlighet till parboende och ditt husdjur är,

efter överenskommelse med oss, välkommet att flytta in.

Utemiljö och omgivning
Lydiahemmet ligger intill Farsta strands tunnelbanestation med närhet till både torg och natur. Det finns

Kort fakta
Antal lägenheter: 54.
Lägenhetsstorlek: cirka 30 m2.
Inriktning: Boendeenheter för både

demenssjukdom och somatiska sjukdomar.
Här finns vi: Farsta strandplan 15,
Farsta strand.

För att komma till oss: Du behöver ett

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

många fina promenadstråk, bland annat kring ett

koloniområde samt sjön Magelungen. En tunnelbanestation bort finns Farsta centrum med 150 butiker.

Livet hos oss
Våra medarbetares arbetstider planeras så att

vi är så många som möjligt på plats vid våra dagliga

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

aktivitetspass då vi erbjuder aktiviteter både ute och inne.

Välkommen att kontakta

exempelvis skönhetsgrupp, konst eller bokcirkel.

lydiahemmet@erstadiakoni.se

Vi har även ett aktivitetsrum för gruppaktiviteter som

oss på 072-084 86 08 eller via

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

