Välkommen till dagverksamheten Farsta strand
Vi finns i hemtrevliga och moderna lokaler högst upp i äldreboendet Lydiahemmet. Vi välkomnar dig över
65 år med en kognitiv sjukdom.

Din dag hos oss
Här får du delta i meningsfulla och roliga aktiviteter,
samtidigt som du umgås med andra i samma situa-

tion. Du kan exempelvis baka och förbereda dagens
måltider eller ägna dig åt konstnärliga aktiviteter.

Du kan också promenera eller röra på dig i anpassade

Kort fakta
Öppettider: Måndag till fredag, kl 9.00-15.00
(ej helgdagar).

Antal gäster : Vi tar emot 12 gäster varje dag.

gymnastikprogram inomhus.

Här finns vi: Farsta strandplan 15,

Här finns även det fantastiska ljus- och solrummet

För att komma till oss: Du behöver ett

”Playa del Lydia” som våra gäster är välkomna att ta

del av. Vår dagverksamhet är djurvänlig och ibland får

4 tr (Ersta Lydiahemmet)

biståndsbeslut från kommunen och det styr
hur många dagar per vecka du kommer till oss.

vi besök av äldreboendet Lydiahemmets terapihund.

Vi lägger stor vikt vid måltiderna

Modern och hemtrevlig miljö

Vi serverar frukost, mellanmål och lunch varje

Våra lokaler är moderna och funktionella,

Vi lägger stor vikt vid att skapa trevliga måltids-

umgänge och aktiviteter. Vi finns i Farsta

dag, och så fikar vi, ofta med hembakat kaffebröd.
situationer. Här tar vi del av samma högkvalitativa
måltider som på våra äldreboenden.

med ett stort kök och rymliga ytor för

strand, med gröna omgivningar för promenader och utevistelse.

Kunniga medarbetare

Har du frågor?

Våra medarbetare har erfarenhet av äldreomsorg i

Kontakta oss på telefon:

sjukdom i synnerhet. Vi har medarbetare med

markus.tulppo.palmgren@erstadiakoni.se

allmänhet och bemötande av dig med en kognitiv
specialistutbildning inom dessa sjukdomar.

079-067 67 35 eller via e-post

Läs mer på: erstadiakoni.se/dagverksamhet

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. Läs mer om vår äldreomsorg och om
hur vi stöttar anhöriga på www.erstadiakoni.se/aldreomsorg

