
Granbacken 

 Socialförvaltningen  
 informerar 



 
Boendegrupp:  ________________________________ 
 
Telefonnummer: ________________________________ 
 
E-postadress:  ________________________________ 
 
 
 
Områdeschef:  ________________________________ 
 
Telefonnummer: ________________________________ 
 
E-postadress:  ________________________________ 

 

Välkommen till Granbacken 



Granbacken är ett gruppboende för personer med utredd de-
menssjukdom. Vi som tjänstgör här i huset hoppas att Du och 
Dina anhöriga skall trivas med oss.  
 
Vår målsättning är att möta varandra med respekt, glädje och med 
individuellt anpassad omsorg om människan. 
 
Lägenheterna är utrustade med kök, toalett, dusch, tvättmaskin, 
torkskåp och uteplats. Det finns ett gemensamt kök/dagrum för 
gemensamma måltider. Där finns även en TV-hörna. 
 
Ta gärna med ”kära ting”, fotografier och fotoalbum. Skriv gärna 
vem/vad fotot föreställer, det underlättar när minnet sviker.  

 
 
 
 
 
 

Granbackens gruppboende 



 

Måltider på Granbacken 

 
Frukost serveras individuellt när man vaknar. 
Lunch serveras ca kl. 12:00 
Eftermiddagskaffe serveras ca kl. 14:30 
Middag serveras ca kl. 17:00 
Kvällskaffe serveras ca kl. 18:30 
Nattmål serveras vid behov 



 

 

Du får i samband med inflytt en kontaktman i personal-
gruppen. 
 
Din kontaktman heter: ___________________ 
 
I samband med vårdplanering upprättas en genomförande-
plan. Detta sker inom ca 3 veckor. 
 

Personal och service 

 
 
Arbetsterapeut och sjukgymnast finns att tillgå under dagtid, 
vardagar. 
 
Arbetsterapeuten heter: 
 
Sjukgymnasten heter: 
 

 

 

Sjuksköterskan som arbetar på boendet heter: 
 

Kvalitetsdeklaration 



 

Allmän information och tips 

Adressändring, flytt av telefon, prenumerationer och  
så vidare ombesörjer du själv och dina anhöriga. 
 
Adress: ____________________________ 
 
Om möjlighet finns, är det en fördel om anhörig kan med-
följa vid till exempel läkarbesök och fotvård  
 
Du bör ha en egen hemförsäkring, då lägenheten räknas 
som eget boende. Tv-licens behövs inte. I varje lägenhet in-
går säng, du får själv hålla med sänglinne, handdukar och så 
vidare. 
 

Kläder ska kunna tvättas i maskin och vi är tacksamma om 
de är märkta. Vi ansvarar ej för personliga värdesaker. 
 

Bostadshyran faktureras av NVK. Hushållselen ingår inte. 
För information om omvårdnadsavgift, mat, förbruknings-
artiklar med mera, se ”Broschyr om avgifter”. 
 
 



 

Allmän information och tips 

Storstädning och fönsterputsning utförs ej. Förmedling till 
städfirma och fönsterputsare kan erhållas. Städning vid ut-
flyttning utförs inte av personalen på boendet. 
 

Dina mediciner betalar du själv inom landstingets högkost-
nadsskydd. Inkontinenshjälpmedel är som regel kostnads-
fria. 
 
Nöjen: 
Den stora samlingssalen på Granbacken heter Salen. Där 
anordnas fester och underhållning för samtliga boende.  



Utgåva  2019-05-23 

 

Kontakta  

områdeschef  Therese Nyman  

tfn 0223-292 15 

Besöksadress: Granbacken, Dunderbostigen 13 

 
 

Vill du veta mer? 


