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Du har ansökt om och blivit beviljad en insats 
enligt socialtjänstlagen – särskilt boende.
Det betyder att du har fått hyra en lägenhet på ett 
särskilt boende för äldre. Men det är inte bara 
lägenheten som ingår, du får också det stöd och 
den service som du har behov av och vill ha, dygnet 
runt alla dagar i veckan. 
I verksamheten arbetar mest omsorgsspecialister, 
med-arbetare som är bra på att lösa problem, ge 
dig möjlighet att använda dina förmågor och att ge 
dig stöd när  förmågan sviktar. 
Lägenheten är din – du bestämmer själv hur den 
ska vara möblerad och tar med dina egna saker, på 
precis samma sätt som om du skulle flytta till en 
annan hyreslägenhet. Det finns ett undantag och 
det är att verksamheten håller med en säng. 
Sängen är en speciellt utformad säng som går att 
höja och sänka för att vi ska kunna ge dig så bra 
omsorg som möjligt samtidigt som vi sparar på 
våra  ryggar.
För oss är det också viktigt att berätta att ett 
särskilt boende för äldre inte är ett sjukhus och det 
är inte en vårdinrättning – det är en form av 
kollektivt boende där du får omsorg dygnet runt. 
Vårt fokus är att varje dag skapa en bra dag för dig 
som boende.

Som anhörig är du alltid varmt välkommen att 
vara här hos din närstående. Du deltar själv så 
mycket du vill i det som pågår i verksamheten. Ni 
har full tillgång till alla gemensamma lokaler och 
vi har inga besökstider. Det är inte du som är 
besökare hos oss, utan vi som arbetar här som 
kommer på besök i ditt hem.
Det är väldigt viktigt för oss att du trivs så tveka 
aldrig att fråga eller säga till om du tycker att vi 
kan göra något annorlunda för att din dag ska bli 
bättre.

Vi garanterar att du så långt det är möjligt ska få 
hjälp när du vill ha den, hur du vill ha den och 
vem du vill ska utföra hjälpen.

Vi önskar dig riktigt, riktigt varmt välkommen.

Vänliga hälsningar från
Västerhagsvägens personal

Välkommen till Västerhagsvägens äldreboende
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Västerhagsvägen är ett äldreboende som invigdes 
år 2022. Det är beläget i gamla Bålsta i närheten 
av Magdalenakyrkan & kyrkcentrum.

Verksamheten ligger fint belägen nära skog och 
natur. Boendet har 60 lägenheter fördelade på tre 
plan och sex avdelningar. På fem avdelningar bor 
personer med somatiskt åldrande och en avdelning 
för personer med demenssjukdom. Alla lägenheter 
är på 33 kvm, ett rum med pentry i hallen och ett 
stort badrum. Avdelningarna erbjuder ett stort 
vardagsrum och ett stort kök/matrum. Till varje 
avdelning så finns en stor inglasad balkong där 
fönsterna kan skjutas åt sidan under varma 
sommardagar.

Till verksamheten finns en stor inhägnad trädgård 
med ett växthus, pergola, sittplatser och en 
promenadslinga.

All mat lagas på Västerhagsvägen och varje dag 
serverar vi frukost, lunch och middag samt kaffe 
och något gott till. Om du som boende också vill 
få mellanmål så kan det alltid ordnas.

Boendet ska ge en god omvårdnad och ta hänsyn 
till behovet av självbestämmande, trygghet och 
livskvalitet. Personalen har den utbildning och 
kompetens som krävs för att kunna erbjuda en 
verksamhet med god kvalitet. För bästa trygghet 
och service finns sjuksköterskor i tjänst hela 
dygnet, läkare kan efter att sjuksköterska 
initierat ett hembesök ordnas en gång per vecka. 
Under dagtid finns också möjlighet att få hjälp 
av arbetsterapeut och fysioterapeut.

Du som boende har en kontaktperson som 
ansvarar för att din vardag ska bli så bra som 
möjligt utifrån dina önskningar och behov. 

Det här är Västerhagsvägens äldreboende
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När en ledig lägenhet på Västerhagsvägen erbjuds 
kommer du att träffa vår enhetschef på boendet 
och tillsammans kommer ni att planera runt det 
praktiska inför inflyttning. Du kommer att få 
möjlighet att se lägenheten och ni bestämmer ett 
datum för inflyttning. Normalt sett är tiden 
mellan erbjudandet till dagen för inflyttning kort 
vilket kan vara bra att ha i åtanke.

Du kommer att få en checklista med bra saker att 
tänka på att ta med till den nya lägenheten på 
Västerhagsvägen.  
Se checklistan på sida 7.

Fyll gärna i levnadsberättelsen som vi har bifogat 
längst bak i den här broschyren. 
Levnadsberättelsen underlättar för personalen och 
ger också bra idéer och tips om vad som är viktigt 
att känna till om just dig, dina intressen, vad som 
är viktigt att veta om dig och vad som varit viktigt 
i ditt liv.

Den närmsta tiden efter inflyttning kommer 
kontaktpersonen att kalla dig till ett 
välkomstsamtal, du bestämmer om du vill ha med 
någon närstående/anhörig, vilket vi gärna ser att 
du har. Vid välkomstsamtalet går ni igenom hur 
många praktiska saker ska skötas, exempelvis 
vem som ska handla vissa saker, hur kontakten 
ska hållas på bästa sätt och så vidare. Där finns 
det också möjlighet för anhöriga att ställa frågor.

Vid välkomstsamtalet kan Västerhagsvägens 
sjuksköterska vara med om det finns behov. 
Kontaktpersonen kommer så snart som möjligt 
efter inflyttning att påbörja en genomförandeplan. 
Tillsammans hjälps vi åt att hitta struktur, 
rutiner och en bra möjlighet att trivas.

Om du har dyrbara eller värdefulla smycken är 
det viktigt att vara medveten om att vi på boendet 
inte ansvarar för värdeföremål. Det är därför bra 
om anhörig tar med de här sakerna hem om du 
som boende inte har möjlighet att ha dina 
smycken på dig.

Vid planerade besök på sjukhus, vårdcentral eller  
liknande så är det önskvärt att anhörig följer med. 
Om det inte är möjligt kan vi ordna så att en från 
personalen följer med.

Om det är aktuellt med ett akut sjukhusbesök där 
det krävs ambulanstransport eller sjukresa så 
följer inte personal med i ambulansen eller taxin 
utan transportören ansvarar för att du hamnar på 
rätt plats. Självklart  kommer du som anhörig att 
få vetskap om din  närstående behöver åka in till 
sjukhuset.

Det underlättar mycket för personalen om alla 
dina kläder och sängkläder är märkta med namn. 
Personalen på boendet sköter om din tvätt. Har du 
särskilt dyrbara eller speciella kläder som kräver 
särskild behandling så som kemtvätt bör det tas 
om hand av en närstående.

Dammsugare, mopp, rengöringsmedel och 
tvättmedel finns på boendet. 
Dammsugarmunstycke behöver ni dock ta med 
själva av hygienskäl.

Anhöriga är välkomna när det passar er bäst, men 
vi ser gärna att eventuella besök under måltider 
sker i den egna lägenheten.

Praktisk information - innan inflyttning
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Det kommer att ta lite tid och lära känna varandra 
och den första tiden är det just det vi ska göra. 
Personalen ska lära sig dina rutiner, vad du tycker 
om och inte tycker om.

Vart eftersom kommer den person som är din 
kontaktperson att forma allt detta till det vi kallar 
för genomförandeplan. Det är det dokument som 
personalen kan använda för att hjälpa dig på just 
det sätt som du önskar och som är bra för dig. 
Genomförandeplanen upprättas med dig eller din 
företrädare. Den är ett levande dokument som 
ständigt uppdateras.

Sjuksköterskan
På boendet arbetar förutom undersköterskor och 
vårdbiträden även sjuksköterskan. 
Sjuksköterskan är ansvarig för din medicinska 
vård. I samband med inflyttning  kommer du att 
träffa sjuksköterskan och bestämma om det allra 
viktigaste runt dina läkemedel och din hälsa.

När du har kommit tillrätta kommer 
sjuksköterskan att träffa dig och din företrädare 
för att göra en medicinsk vårdplanering där ni 
tillsammans mer utförligt dokumenterar det som 
är viktigt runt din hälsa och hur exempelvis

anhöriga ska kontaktas vid sjukdom och så 
vidare. Du kan läsa mer om hur sjuksköterskan 
på det  särskilda boendet arbetar på sida 9.

Fysioterapeut och arbetsteapeut 
Tillsammans med omvårdnadspersonalen och 
sjuksköterskan arbetar fysioterapeut och 
arbetsterapeut. De hjälper till med att prova ut 
hjälpmedel för att stötta och hjälpa dig med att 
bevara dina kroppsliga funktioner. Du kan läsa 
mer om hur rehabpersonalen arbetar på sida 9.

Kontaktperson
Du kommer att få en särskild person utsedd till 
din  kontaktperson. Kontaktpersonen är en 
person från omvårdnadspersonalen som särskilt 
kommer se till att du har det bra och vara den som 
sköter eventuella inköp med mera. Din 
kontaktperson kommer kort efter din  inflyttning 
att kalla dig och din företrädare till ett  
välkomstsamtal. Där kommer ni att gå igenom 
praktiska saker som är viktigt för att du ska 
trivas, må bra och att dina anhöriga känner sig 
trygga med ditt boende på Västerhagsvägen. Läs 
mer om kontaktpersonen på sida 8.

Den första tiden på Västerhagsvägen
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Att ta med till boendet:
• Möbler till lägenheten, (säng och madrass finns).
• Gardinstänger och gardiner
• Belysning inklusive punktbelysning, exempelvis

golvlampa.
• Duschdraperi, halkmatta och en golvskrapa med

långt skaft.
• Tvättkorg i plast (inte textil)
• Sopborste och skyffel.
• Blommor, fotografier och annan trivsel.
• Handdukar och badlakan (tre uppsättningar)
• Lakan, påslakan, örngott (tre uppsättningar)
• Täcke, kudde (två uppsättningar)
• Filt/pläd samt överkast.
• Hygienartiklar.
• Febertermometer
• Nagelsax och nagelborste.
• Kläder och inneskor.
• Dammsugarmunstycke.

Andra tips:
• Undvik mattor eftersom det är en fallrisk.
• Övrig städutrustning, rengöringsmedel och

tvättmedel finns på boendet.
• Märk alla kläder samt sänglinne med namn.
• Ta gärna med bekanta saker, gardiner, linne och

möbler vid inflytt.

Checklista - att ta med vid inflyttning 
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Kontaktpersonen är en i omvårdnadspersonalen som 
särskilt kommer se till att du har det bra

Din kontaktperson är:

Uppdraget som kontaktperson:
• Kalla till välkomstsamtal
• Vara den som särskilt ser till att du har det bra
• Är den som i första hand städar din lägenhet
• Ha kontakt med anhöriga på det sätt som avtalats
• Göra inköp om det är aktuellt
• Följa med till läkare, tandläkare i första hand om

inte anhörig kan
• Skapa genomförandeplan och hålla den uppdaterad
• Den som särskilt ser till att dina önskemål blir kända

hos all personal.

Kontaktperson och kontaktmannaskap

Om du som boende inte känner att det fungerar 
med den som är utsedd som kontaktperson så 
meddela det till enhetschef eller gruppledare. Då 
försöker vi gemensamt att lösa det. Om det känns 
bättre så går det att byta till en annan 
kontaktperson.
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Sjuksköterskans ansvar
Sjuksköterska är en del av teamet tillsammans 
med fysioterapeut, arbetsterapeut och 
omvårdnadspersonal.

Det är sjuksköterskan som tillsammans med dig, 
dina närstående samt rehab- och omvårdnads- 
personal som planerar och genomför de insatser 
som är aktuella för dig.

Sjuksköterskan ansvarar tillsammans med läkare 
och omvårdnadspersonal för att följa upp och 
ansvara för den del som handlar om din hälsa.  
Insatserna kan sjuksköterskan antingen utföra 
själv eller instruera och delegera omvårdnads- 
personal att utföra. Till exempel provtagning,  
läkemedelsgivning och så vidare. 

Sjuksköterskan finns på boendet dagtid på  
vardagar. På jourtid finns tillgång till sjuk- 
sköterska vid behov.

Hantering av läkemedel
Den säkraste och enklaste hanteringen av dina 
läkemedel sker via dosdispenserade läkemedel 
som levereras till boendet var fjortonde dag. Sjuk- 
sköterskan hjälper till att ordna med detta och 
även det tar ni upp på det första mötet.

Lista dig hos husläkaren
Vi rekommenderar att du listar dig hos den 
husläkare som besöker boendet varje vecka. Det är 
en möjlighet men du väljer själv. Det kommer du 
och sjuksköterskan att diskutera vid det första 
mötet strax efter inflyttning.

Kontakt med läkare fås via sjuksköterskan.

Rehabpersonalens ansvar
Arbetsterapeut och fysioterapeut är en del av 
teamet tillsammans med sjuksköterska och 
omvårdnadspersonalen. Det är arbetsterapeuten 
och fysioterapeuten som tillsammans med dig, 
närstående, omvårdnadspersonal och 
sjuksköterska planerar och genomför de insatser 
som är aktuella.

Om rehabiliteringsinsatser bedöms aktuella kan  
arbetsterapeut och/eller fysioterapeut antingen 
utföra dessa själva eller instruera och delegera 
omvårdnadspersonal att utföra det. 
Arbetsterapeut och fysioterapeut bedömer och 
förskriver hjälpmedel vid behov.

Utgångspunkten är ett förebyggande och 
rehabiliterande förhållnigssätt. Det betyder att 
personalen arbetar  tillsamamns med dig för att 
du ska kunna bevara de  funktioner som du kan 
utföra och klara själv. Insatser och bemötande ska 
fokusera på att vara stödjande i högre grad än att 
vara hjälpande.

Sjuksköterskans och rehabpersonalens 
ansvar
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Praktisk information och fakturor

• Hyran för lägenheten betalas i förskott från
datumet när lägenheten står tillgänglig.

• Elavgiften betalas på samma faktura som hyran.
• Om annan fakturaadress önskas än till boendet

måste det meddelas till enhetschefen som för
informationen vidare till kommunens
avgiftshandläggare.

• Uppsägningstiden på lägenheten är en (1)
månad. Detta kan i samråd med enhetschef ske
enligt överenskommelse med kortare
uppsägningstid.

• Omvårdnadsavgiften och matabonnemang
betalas i efterskott, exempelvis januaris faktura
skickas ut cirka 12 februari och så vidare.

• Avdrag för sjukhusvistelse och i förväg avbokade
måltider görs på avdelningen.

• Hemförsäkring är bara nödvändigt för lösöre.

Kostnader och avgifter 

• Hyra ______________ kronor/månad

• El ________________ kronor/månad

• Måltider ________ ___ kronor/månad

• Omvårdnad _________ kronor/månad

För avgiften som avser omvårdnad kan du ansöka 
om reducering. Kontakta oss så skickar vi hem en 
blankett för det. 
För hyran kan du ansöka om bostadstillägg via  
Pensionsmyndigheten. 
Om du önskar att betala via autogiro, kontakta oss 
så skickar vi hem en blankett för det.  

Frågor om din faktura, kontakta:
Annika Mesaros, avgiftshandläggare 
Telefon: 0171-528 81 
E-post: annika.mesaros@habo.se

Praktisk information

Den röda siffran på lägenhetsdörren är 
folkbokföringsnumret. Fastighetsbeteckning: 
Gillmarken 1:263. Fastighetsägare: Håbohus.

Det är viktigt för oss att kunna erbjuda en så bra 
verksamhet och service som möjligt och vi tar 
gärna emot dina synpunkter och eventuella 
klagomål. Du som bor på Västerhagsvägen eller 
dina närstående kan lämna in detta muntligt eller 
skriftligt till vår personal, samordnare eller 
enhetschef. Då registrerar vi det i vårt 
avvikelsesystem enligt kommunens rutin.

Adressändring Synpunkter och klagomål 
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Frukost – serveras när man vaknar
Lunch – serveras cirka klockan 12.00 
Eftermiddagskaffe – serveras cirka klockan 
14.30 Middag –serveras cirka klockan 17.00 
Kvällsmål  - serveras efter klockan 19.30.

Aktiviteter
Vi ordnar både gemensamma och individuella 
aktiviteter för alla som bor på Västerhagsvägen. 
Det kan vara en sångstund, högläsning, bingo, en 
stunds samvaro, minnesbilder,  ordspråk med 
mera. Ibland bjuder vi in musiker, underhållning, 
ordnar med kräftskivor med mera. Du som anhörig 
är självklart välkommen att delta.

På Håbo kommuns instagram @habokommun 
kan du lite då och då se händelser från 
Västerhagsvägen.

Våra dagliga rutiner
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Fotvård
I Håbo kommuns regi bedrivs fotvård av två 
fotterapeuter med kompetens att utföra medicinsk 
fotvård. 
Vi erbjuder förebyggande medicinsk fotvård för dig 
som har behov av det. 

För dig som har kost eller läkemedelsbehandlad 
diabetes har vi avtal med landstinget och du kan 
då via remiss från sjuksköterska eller läkare få din 
behandling via oss. 

Vi kommer regelbundet till Västerhagsvägen och 
avgiften för behandlingen sätts upp på din 
omvårdnadsfaktura.

Telefonnummer: 0171- 528 77

Det är valfritt vilken fotvårdsterapeut du anlitar, men 
tänk på att den som du anlitar måste ta med de redskap 
som den behöver.
Om du hellre åker iväg på fotvård är det bra om din  
anhörig ordnar det.  

Frisör
Det går självklart att besöka vilken frisör som 
helst men bra att tänka på är att du som anhörig 
behöver ordna med besöket.

Tandläkare
Personer som bor på särskilt boende har rätt till  
nödvändig tandvård och är berättigade till ett  
tandvårdsintyg. Ta kontakt med sjuksköterskan 
om hur ni vill att detta tas omhand.

Fotvård, frisör och tandläkare
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Kontaktpersonen kallar till välkomstsamtal 
inom 2-3 veckor efter inflyttning.  

Nedan presenteras de punkter som 
kontaktpersonen kommer ta upp under 
välkomstsamtalet.

Vid välkomstsamtal:
• Ta kontaktuppgifter, säkerställ att de

kontaktuppgifter som finns är korrekta.

• Berätta om kontaktmannaskapet och vad det
innebär.

• Säkerställ och gå igenom hur ni vill att
kommunikationen mellan kontaktmannen och
anhöriga ska se ut.
- Kan/ska vi ringa nattetid?
- Hur vill anhöriga få information, mejl eller
telefonsamtal?
- Regelbundet eller vid vissa händelser?

• Gå igenom den boendes levandeberättelse.
Samtala om den och vad ni märkt eller upptäckt
den här tiden. Informera anhörig om hur det går
nu efter några veckor.

• Informera om hur anhöriga kan få reda på vilka
aktiviteter som är och vad den närstående vill
delta i. Påminn om att anhörig alltid är
välkommen!

• Lämna telefonnummer till avdelningen

• Måltider, tider och om anhörig vill äta här.
• Kaffekassa till anhöriga, pengarna används

inom verksamheten för det lilla extra.
• Husdjur är välkomna men tänk på andra boende

och ha exempelvis hund i koppel.
• Gå igenom om allt som behövs finns, påminn och

föreslå vad som kan behövas mer.
• Märkning av boendes kläder samt sängkläder.

Dubbelkolla så det är gjort.
• Posten, säkerställ hur ni hanterar post som

kommer hit till den boende.

• Frisör. Hur vill anhöriga hantera det?

• Läkarbesök, vem åker med?

• Pengahanteringen, behöver det lämnas pengar?
(maxbelopp är 500 kr)

• Informera om Senior Alert och BPSD.
Få godkännande att skriva in boende i BPSD-
registret.

• Frågor eller undringar från anhörig?
• Meddela att ett uppföljande samtal sker cirka

5-6 månader efter inflyttning.

Checklista för välkomstsamtalet
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Kontaktinformation

Enhetschef avdelning A och B
Telefon: 0171-526 84

Enhetschef avdelning C, D, E och F
Telefon: 0171-527 38

Avdelning A
Telefon: 0171-537 03

Avdelning B
Telefon: 0171-65 87 45

Avdelning C
Telefon: 0171-528 72

Avdelning D
Telefon: 0171-528 73

Avdelning E
Telefon: 0171-528 74

Avdelning F
Telefon: 0171-526 20

Telefon växel: 0171-525 00

Besöksadress:
Västerhagsvägen 17
746 34 Bålsta

håbo.se/västerhagsvägen

Kommunens biståndshandläggare
Telefon: 0171-525 00
Telefontid: klockan 08.30-09.30 måndag, onsdag, torsdag och fredag.

E-post: myndighetsenheten@habo.se

håbo.se/biståndsbedömare



Västerhagsvägen 17 
Håbohus 

Besöks- och Postadress Telefontider mån-fre 10-12, 13-18 Telefon    0171-595 65 

Stockholmsvägen 125
746 31  BÅLSTA 

Öppettider för bokade besök 
mån-fre 14-18 

Hemsida www.lyssna-njut.se 

Vi på Lyssna-Njut Fibernät AB (556183–2923) är Internet- och TV-

operatör i din bostad. Fiber är installerat hela vägen in i din mediacentral. 

Fastigheten är klar för Digital-TV, Internet, IP-telefoni och vanlig Radio. 

Du kan alltid nå oss på 0171-595 65 och boka in besök i vårt kundcenter 

på Stockholmsvägen 125 i Bålsta.  

Är du intresserad av att beställa Digital-TV, Internet eller IP-telefoni från 

oss på Lyssna-Njut Fibernät AB hör av dig till oss och boka tid för att 

teckna abonnemang i vårt kundcenter!  

Våra tjänster 

Digital-TV 

SVT-kanaler, TV4, YLE och vanlig radio finns i TV/Radio-uttagen. Flera programpaket finns 

för beställning t.ex. Basutbud 239 kr/månad, ca 26 TV-kanaler, inklusive TV-modul och 

programkort, vilka lånas under abonnemangsperioden. Vi har 83 TV-kanaler att välja på, 

många i HD-kvalitet. Se alla våra programpaket på vår hemsida.  

Alla TV-apparater har olika sätt att söka och ställa in kanaler, se bruksanvisningen till din TV 

för instruktioner för hur du ska gå tillväga (för mer information: kanalsökning Digital-TV se vår 

hemsida lyssna-njut.se).  

Vill du ha hjälp att ställa in din TV? För 500kr efter RUT-avdrag kommer vi hem till dig och 

ställer in din TV så du kan njuta av alla dina TV-program.  

Internet 

Internet levereras via Data/TP-uttagen i mediacentralen och kan kopplas vidare ut i 

lägenheten. Läs mer om detta på nästa sida.  

Det finns olika internethastigheter att välja på. Vår mest populära internetprodukt: 100/100 

Mbit till en kostnad av 379 kr/månad.  

Till boende på Västerhagsvägen 17 erbjuder vi, när ni tecknar internet med oss, en router 

där installation och anslutning av alla dina enheter ingår för 1 000kr. Kom igång och surfa 

snabbt och enkelt! 

IP-Telefoni 

Fungerar med vanliga standardtelefoner. Anslutnings/engångsavgift 395 kr, 

månadsavgift 39 kr/månad.  

För att flytta med ditt telefonnummer tillkommer en avgift på 295kr.  

För mer information om våra tjänster se www.lyssna-njut.se. 

https://lyssna-njut.se/pdf/DVB-C.pdf
https://lyssna-njut.se/web/index.php?page=203


Ditt mediaskåp och  
Icotera fiberkonverterare 

Lyssna-Njut Fibernät AB (”SE556183292301”) är ett lokalt IT-företag verksamt inom främst Håbo Kommun där bolaget bedriver 

verksamheter såsom fiberoperatör och installatör. Allt i egen fastighet på Stockholmsvägen 125, Bålsta. Antalet anslutna 

enskilda och företag beräknas till ca 4 500 st. Progression sker ”in house” med egen anställd personal. Årsomsättning 24 MSEK 

och 11 anställda. Företaget grundades 1973.  

Beroende på vad som passar dig bäst finns det flera sätt att koppla mot din 

fiberkonverterare. Koppla alltid med en nätverkskabel som är minst 1m lång. 

Välkommen tills oss på Lyssna-Njut Fibernät AB! 

Uttagen i  

mediacentralen är 

numrerade 1-4.  

De går till motsvarande uttag 

i lägenheten.  

Använd nätverkskabeln 

ansluten i port 1 
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Egna anteckningar



Telefon: 0171-525 00
E-post: kontaktcenter@habo.se
Webb: www.håbo.se




