Välkommen till Ersta Näsbypark
Parkinsonboende och äldreboende!
Ersta Näsbypark rymmer både ett profilboende för personer med Parkinsons sjukdom och ett äldreboende.
Vi finns i Täby kommun strax norr om Stockholm och här finns närhet till såväl service som fina grönområden.

Lägenheter och gemensamma utrymmen
Våra fina lägenheter är utrustade med ett stort duschrum och

Kort fakta

anslutande matsal där vi intar våra måltider, umgås med varandra

Antal lägenheter: 36.

ett trinettkök med kylskåp. På varje boendeenhet finns kök med
och har våra gemensamma aktiviteter.

Lägenhetsstorlek: cirka 32 m2.

Utemiljö och närområde

Inriktning: Profilboende för personer

Boendet har flera balkonger och på det övre våningsplanet finns

äldreboende (11 platser med somatisk

bort når vi badstranden Näsa äng och Näsby Slott. Vi kan enkelt

Här finns vi: Eskadervägen 2-4, Näsbypark.

en stor altan med utsikt mot Näsbyviken. En kvarts promenad

nå Näsbyparks centrums inomhusgalleria via hiss. Här finns klädbutiker och livsmedelsaffärer, caféer, bibliotek och restauranger.

Det är lätt att besöka oss med bussar, Roslagsbanan eller med bil.

med Parkinsons sjukdom (25 platser) och
inriktning).

För att komma till oss: Du behöver ett
biståndsbeslut för profilboende från din

kommun för en plats på parkinsonboendet.
För äldreboende krävs ett biståndsbeslut

Vårt Parkinsonboende
Här får du omsorg av våra medarbetare som har god kunskap

om Parkinsons sjukdom. Omvårdnadspersonal, sjuksköterska,

för särskilt boende från Täby kommun.

@ersta_nasbypark_parkinson

rehabpersonal, läkare, neurolog med flera samverkar runt dig för

att uppnå professionell personcentrerad vård. Du med Parkinsons
sjukdom är välkommen hit, oavsett ålder och var i landet du bor.

Vårt äldreboende
Alla medarbetare har erfarenhet av äldreomsorg och arbetar i team

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

för trygg vård och omsorg. Inom Erstas äldreboenden har vi ett

Välkommen att kontakta vår verksamhetschef på

behov och önskemål kring hur vården och omsorgen formas.

mejla nasbypark@erstadiakoni.se

personcentrerat arbetssätt. Det innebär att vi utgår ifrån dina

08-714 60 11, enhetschef på 08-714 60 12 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

