Välkommen till oss på Susannahemmet!
Susannahemmet är ett modernt äldreboende i Snättringe med mysiga lägenheter och trygg vård

och omsorg. Här finns rehabiliteringsrum, trädgård och flera gemensamma utrymmen för aktiviteter
som högläsning, måleri, musikstunder eller fredagsmys.

Lägenheter och gemensamma utrymmen
Alla lägenheter har ett rymligt badrum och ett litet

pentry. I sovrummen finns höj- och sänkbara sängar,

men i övrigt möblerar du precis som du vill. Varje boendeenhet har dessutom gemensamma utrymmen som kök,
matsal, terrass och rehabilteringsrum. Ditt husdjur är

också, efter överenskommelse med oss, varmt välkommet
att flytta in.

Utemiljö och omgivning
Vi har en egen trädgård för gröna fingrar eller en enkel

fika i solen. Det finns ytterligare en trädgård som vi delar
med en förskola som också finns i huset. I närområdet
hittar du Långsjön och fina grönområden och alldeles

Kort fakta
Antal lägenheter: 90.
Lägenhetsstorlek: cirka 34-36 m2.
Inriktning: Boendeenheter för både

demenssjukdom och somatiska sjukdomar.
Här finns vi: Furuvägen 1 c, i Snättringe.
För att komma till oss: Du behöver ett

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

utanför finns en busshållplats om man vill ta sig hit
kollektivt.

Livet hos oss
På Susannahemmet har vi en aktivitetsansvarig som

planerar dagarna hos oss. Här kan du fylla tillvaron med

gemensamma måltider, promenader, högläsning, konserter,

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

måleri, gympa, spa- eller skönhetsaktiviteter. Allt utifrån

Välkommen att kontakta vår verk-

ella högtider och gör helgerna extra festliga.

susannahemmet@erstadiakoni.se

dina egna förutsättningar och intressen. Vi firar tradition-

samhetschef på 08-714 62 04 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

