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Attendo har öppnat livsstilsboende för
äldre i Täby
De första har flyttat in i sina nya hem på Attendo Enhagsslingan, ett nytt
äldreboende i Täby som har livsstilskonceptet Utevistelse och Trädgård. Här
finns planteringsbäddar, promenadstråk, utegym och spaavdelning. De 54
lägenheterna beräknas alla vara bebodda under första kvartalet 2015.
Attendo Enhagsslingan erbjuder omsorg till personer med demenssjukdom
och fysiska funktionsnedsättningar. En avdelning riktar sig till finskspråkiga
personer. Det är ett modernt äldreboende med utevistelseprofil som har en
stor trädgård, planteringsbäddar och promenadstråk. Dessutom hakar man på
den populära trenden med spontanidrott genom att även tillhandahålla ett
utegym för de boende.

- Vi satsar på aktiviteter utomhus och har lagt stort fokus på grönområdet
som ramar in huset. Det här kan nog vara ett av Täbys grönaste
äldreboenden, säger verksamhetschefen Annette Bengtsson.
Attendo Enhagsslingan är även utrustat med en spaavdelning med
tillhörande bastu och alla badrum i lägenheterna är kaklade. Huset har en
vacker tegelfasad och stora balkonger och uteplatser mot trädgården som är
ca 3000 kvm. Trädgården har ett växthus med infravärme i taket och det finns
även en redskapsbod och pergola med och utan tak. Det gröna inslaget
kommer bland annat att bestå av äppelträd och bärbuskar.
- Grundtanken med ett så kallat livsstilsboende är att vi vill erbjuda de äldre
en möjlighet att fortsätta bejaka en aktiv livsstil, även när de nu flyttar in till
ett äldreboende. Det känns jättekul att vi äntligen får slå upp portarna. Vi har
arbetat aktivt med detaljerna in i det sista men nu är vi redo att välkomna de
första som flyttar in, säger verksamhetschefen Annette Bengtsson.
Fakta
•
•
•

Adressen är Enhagsslingan 11 i Täby.
JM/Seniorgården har byggt huset och Fastighetsägare är Heba
Fastighets AB.
Utegymmet är ännu inte på plats men ytan är förberedd och
gymmet beräknas vara färdigt i mars.

För mer info
Annette Bengtsson, verksamhetschef Attendo Enhagsslingan, tel: 070-22 18
299
Christina von Segebaden, uppstartsansvarig Attendo Enhagsslingan, tel: 07097 27 634

Attendo utför offentligt finansierad vård och omsorg på uppdrag av
kommuner i Norden. Attendo ökar mångfalden och valfriheten för såväl
brukare och patient som medarbetare och beslutsfattare. Attendomodellen
utvecklar branschen och ger mer välfärd för pengarna. Vi sätter alltid den
enskilde individens behov i centrum.
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