
Äldreboendet Dalängen 
Verksamhetens uppdrag 
Äldreboendet omfattar 18 lägenheter och är 
bemannat dygnet runt. Lägenheterna är mo-
derna och utrustade med såväl pentry som eget 
badrum. Boendet är centralt beläget i tätorten 
Bålsta med närhet till både köpcentrum och 
vårdcentral. 
 
Äldreboendet, avsett för personer med de-
menssjukdom, ska ge en god omvårdnad och 
ta hänsyn till behovet av självbestämmande, 
trygghet och livskvalitet. Ansökan om äldre-
boende kan göras hos kommunens biståndsbe-
dömare som utreder behovet och gör en indi-
viduell prövning. 
 
Personalen inom äldreboendet har den utbild-
ning och kompetens som krävs för att kunna 
erbjuda en verksamhet med god kvalitet. För 
bästa trygghet och service finns sjuksköterskor 
i tjänst hela dygnet. Under dagtid finns också 
möjlighet att få hjälp av arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster. 
 
Varje boendeenhet har ett gemensamt matrum 
och vardagsrum. Vardagsrummet har direkt 
utgång till en uteplats med trädgårdsmöble-
mang.  
 
Boendet har en trädgård med många olika 
växter och träd. Där finns både finns både 
plommon-, päron- och äppelträd. 

Kvalitetsdeklaration 
Delaktighet, inflytande och medbestäm-
mande 
  Vid inflyttning får Du en egen kontaktperson 

som kommer att hålla ett välkomstsamtal med 
Dig och/eller anhöriga, inom 14 dagar. 

  En individuell plan formuleras genom att 
lyssna och ta del av Dina önskemål om hur in-
satserna skall utformas.  

Trygghet, aktivitet och stimulans 
  Vi hjälper Dig, utan fördröjning när du behö-

ver oss. 
  Vi stödjer Dig i aktiviteter och intressen i en-

lighet med dina önskemål. 
  All mat lagas på Dalängen. För detta finns en 

husmor på heltid. Personalen deltar också i 
matlagningen. 

  Vi arbetar under sekretess. Om vi ska kunna 
föra information vidare till andra vårdgivare 
behövs samtycke från Dig. 

 
 

Hälsa och hälsovård 
  Tillsyn av Din hälsa genomförs kontinuerligt. 

Du har en namngiven omvårdnadsansvarig 
sjuksköterska. 

  En husläkare från vårdcentralen besöker oss 
varje vecka. 

 

Kontaktinformation 
Har Du frågor eller vill lämna förslag eller syn-
punkter på verksamheten kan Du kontakta; 
 
 
Gruppledare Agnetha Rabe 0171-528 19 
agnetha.rabe@habo.se 
 
Gruppledare Arja Halkola 0171-538 91 
arja.halkola@habo.se 
 
Enhetschef: Ulrika Wahlstrand 0171-529 79 
ulrika.wahlstrand@habo.se 
 
Besöksadress:  
Dalvägen 5 746 33 Bålsta

mailto:agnetha.rabe@habo.se
mailto:arja.halkola@habo.se
mailto:ulrika.wahlstrand@habo.se


Kvalitetsdeklaration 
– ett sätt att tydliggöra innehållet i den 

kommunala servicen. 
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Socialförvaltningen i 
Håbo kommun 

Hjälp oss att bli bättre! 
Meddela oss Dina synpunkter på hur vi 
utför vårt uppdrag. Det gör Du genom 
att: 
 
Gå in på vår webbplats: 
www.habo.se/synpunkter 
 
Skicka SMS: skriv Håbo mellanslag 
och ditt meddelande till 71350. 
 
Skicka E-post till: 
synpunkter@habo.se 
 
Skicka ett brev till: 
Synpunkter 
Håbo Kommun 
746 80 Bålsta 
 
Ring oss: 
På telefon 0171-525 00 
 
 
 
Personuppgifter som sänds till kommunen 
behandlas enligt PersonUppgiftsLagen, PUL. 
Du medger att informationen Du lämnar får 
lagras och bearbetas i register hos förvalt-
ning/nämnd. Du har rätt begära utdrag och 
rättelser. 
 

 
 
 

Värdegrund 
Alla som kommer i kontakt med 

sociala verksamheter i Håbo kommun 
har rätt till ett professionellt bemötande 
präglat av vänlighet, finkänslighet, öd-

mjukhet, respekt och omtanke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Håbo kommun,  
Socialförvaltningen 
746 80 BÅLSTA 
Telefon: 0171 - 525 00 vxl 
Telefax: 0171 - 563 33 
Hemsida: www.habo.se 

http://www.habo.se/synpunkter
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