Välkommen till oss på Sarahemmet!
Sarahemmet i Älta är ett särskilt boende för personer med omfattande vårdbehov dygnet runt.
Här finns moderna tekniska lösningar, en fantastisk innergård och naturen alldeles in på knuten.

Lägenheter och gemensamma utrymmen
Våra lägenheter har eget badrum och en enklare kokvrå.
För dig som vill umgås finns flera gemensamma

utrymmen, varje boendeenhet har eget vardagsrum och

kök. I entréplanet har vi ett rymligt och trevligt gemen-

Kort fakta
Antal lägenheter: 54.
Lägenhetsstorlek: cirka 31 m2.

samt samlingsrum. På Sarahemmet finns möjlighet till

Inriktning: Boendeenheter för både

med oss, välkommet att flytta in.

Här finns vi: Storkällans väg 2, Älta.

parboende och ditt husdjur är, efter överenskommelse

Utemiljö och omgivning
Sarahemmet har en stor, solig innergård med fina

planteringar. I trädgården finns promenadstråk med

bänkar längs vägen att ta igen sig på. Boendet ligger

demenssjukdom och somatiska sjukdomar.

För att komma till oss: Du behöver ett

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

i anslutning till ett naturreservat och friluftsområde.

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

många som möjligt på plats vid våra dagliga aktivitets-

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

pass då vi erbjuder aktiviteter både ute och inne. I vårt

Välkommen att kontakta vår verk-

andra sociala aktiviteter.

via sarahemmet@erstadiakoni.se

fina samlingsrum kan vi träffas för spel, konserter och

samhetschef på 08-714 64 00 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

