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DANDERYDS
KOMMUN

Vårt spektrum är brett!

Äldreomsorgen ska vara trygg och 
säker samtidigt som det ska vara tydligt 
vilket stöd man kan få i olika skeden av 
livet. I seniormagasinet har vi glädjen 
att få presentera en del av de fina 
verksamheter som finns i kommunen. 

Vi vill ständigt utveckla kommunens 
verksamheter och det gör vi genom 
att ta del av brukarenkäter, avtals-  
och kvalitetsuppföljningar, inkomna 

synpunkter och dialogen i det kommunala pensionärsrådet.  
Den vård och omsorg som ges ska vara av god kvalitet och  
ges utifrån de äldres behov. Vi vill bidra till en ökad tydlighet  
om äldreomsorgens uppdrag och innehåll. Jag är stolt över det 
arbete våra medarbetare genomfört under svåra förhållanden 
under pandemiåret. Nu är jag och mina medarbetare så glada 
över att vi åter kan öppna upp verksamheter som varit stängda 
under det senaste dryga året.

Britt -Marie Ekstrom
Socialdirektör

Håll till godo med magasinet du har i handen, hoppas du hittar något matnyttigt för 
just dig och att vi ses på riktigt vid Seniordagen 2022.

Pandemin och covid-19 är begrepp som jag önskar vi sluppit höra. Det är mycket  
vi önskat slippa under de senaste 18 månaderna. Vi, eller åtminstone jag, har suttit 
vid tv-apparaten och lyssnat till Tegnell. Jag har, precis som många, nästan varit 
helt isolerad och vi har lärt oss att ha möten via datorskärm, vardagsrummen blev 
plötsligt vår sammanträdeslokal.

Nu i oktober är vissa restriktioner kvar även om jag börjar se en ljusning i fjärran. Det 
som hållit och håller mig uppe är vaccinet, att vi så snabbt kunde få både en och två 
sprutor. Sakta men säkert återgår vi till det vanliga och det annorlunda lägger vi bakom 
oss som lite skavande minnen. 

I SOCIALNÄMNDEN HAR VI OCKSÅ HAFT ANNAT I TANKARNA. 
Till exempel har vi fattat beslut för att lyfta äldreomsorgen i Danderyd. 

• Nu gäller  förenklad biståndsbedömning för att få trygghetslarm. Larm ges 
utan vidare prövning.

• Danderyds kommun har ingen egen hemtjänst dagtid. Dock är organisationen för 
trygghetslarm och nattpatrull kvar i kommunal regi. 

• Vi arbetar för en hemtjänst organiserad i team. Den äldre är i centrum och andra 
aktörer som  vårdcentral, sjukgymnastik, anhörigstöd och anhöriga finns runt 
omkring och involveras.

• Socialnämnden har också beslutat att föreslå att Kevinge seniorboende omvandlas till 
trygghetsboende. Där ska man kunna ta del av en mångfald av olika aktiviteter, som 
ska vara öppna för alla seniorer i Danderyd. Allt för att skapa enklare sätt att umgås 
och känna gemenskap med andra.

Seniordagen brukar vara ett bra tillfälle att mötas kring vad äldreomsorgen och andra aktörer som 
vänder sig till seniorer har att erbjuda i Danderyds kommun. Inom sport är senior en åldersklass för 
vuxna utan övre åldersgräns, detta innebär att vårt spektrum är brett. I år kommer ett välfyllt magasin 
att ersätta den fysiska seniordagen och förhoppningsvis hittar just du något matnyttigt. 

Att allt inte är som vanligt behöver inte vara 
fel, bara annorlunda. Seniordagen i Mörby 
centrum brukar locka stora skaror, både 
utställare och besökare trängs runt informa-
tionsmontrar, godisskålar och kaffebord. Det 
brukar vara så trevligt att vid socialnämndens 
bord få bjuda på en kopp kaffe, kaka och en 
pratstund. Det här annorlunda året 2021 blir 
Seniordagen istället ett seniormagasin. Inte  
fel men annorlunda. 

Äldreomsorg innebär naturligtvis att vi kan erbjuda bra vård- 
och omsorgsboenden, korttidsboenden, dagverksamhet och 
hemtjänst när man har behov av det. Anhörigstödet erbjuder 
stöd i olika former och bidrar till att anhörigas perspektiv alltid 
ska finnas med som en del i våra verksamheter. När vi blickar 
framåt ser vi ett spännande skifte där utveckling sker både av 
välfärdsteknik och av hemtjänstens uppdrag för att öka 
kontinuitet och trygghet.

Kommunens uppdrag på ett bredare plan kring äldreomsorg 
handlar också om att vi tillsammans med andra aktörer stärker 
de faktorer som är viktiga för seniorers hälsa och välbefinnan-
de: friskvård, kost, rörelse, digital kompetens, aktiviteter och 
samvaro. Här är våra seniorträffar navet i kommunens verksamhet. 
I Danderyd finns också ett fantastiskt föreningsliv och många 
engagerade volontärer. Detta är något att värna om.

Hej  senior

Ordförande socialnämnden
Carina Erlandsson
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KARIN NORDVALLER visste redan som 
barn vad hon ville bli när hon blev stor.

- Jag ville bli ”pysslerska”, säger  
hon där hon sitter i sin granne Anna 
Werners garage. Garaget är inrett till 
konstnärsverkstad. På den ena väggen 
finns hyllor med verk i lera. På den 
andra väggen hänger mängder av 
verktyg. Då och då hörs den plingande 
tågsignalen från Roslagsbanan utanför. 
Här i garaget samlas konstnärsgruppen 
Le Garage, i vilken 70-åriga Karin 
Nordvaller är medlem. 

För konstnären Karin Nordvaller är inget omöjligt. Karin lever ett aktivt liv där 
skapande och socialt liv går hand i hand. I Danderyds kommun finns mängder av 
aktiviteter, påpekar Karin. Det är bara att välja. När seniorer engagerar sig kan 
gruppens kraft tas tillvara, menar konstnären på Dahlbergsvägen.

- Jag har alltid skapat, säger Karin. Man 
måste se möjligheter. Och så ger man järnet.

Själv bor juristutbildade Karin Nordvaller i 
ett rosa hus på Dahlbergsvägen, mitte-
mot garaget. I 38 år har hon bott här. 
Under alla sina år i Danderyd har Karin 
skulpterat, målat och skapat i bland annat 
trä och tyg. Ibland har hon låtit fantasin 
flöda på det mest oväntade sätt. Inramat 
i en träram finns till exempel ett vitt 
tygstycke med korsstygn broderat i 
mönster. Verket föreställde till en början 
en landskapskarta. Efter ett tag såg dock 

Karin andra bilder i sitt inre. Korsstygnen 
blev en lunga.

Under de senaste 15 åren har Karin 
medverkat i  många utställningar och 
konstsalonger. År 2020 hade hon verk 
med på Väsby Konsthalls Vårsalong. 
Vidare har hon haft verk med på bland 
annat Klimatsalongen i Sörmlands 
museum och Kreativ Paus på Liljevalchs. 
Hon har fått flera medaljer, diplom och 
pris för sina verk. År 2010 belönades hon 
med guldmedalj vid en utställning i 
Cannes i Frankrike och 2014 fick hon 

Samfundet Djursholms Forntid och 
Framtids Hembygdspris för mångårigt 
kulturarbete. År 2020 mottog hon 
Danderyds kommuns Hedersplakett för 
kulturgärning och året därpå var det 
dags för Djursholm Rotarys Eldsjälspris.

Utmärkelserna är ingen slump. Hand i 
hand med Karins konstskapande går 
aktiviteter och verksamheter i kommu-
nen. Under åren har hon bland annat 
startat konstföreningar, konstrundor, 
körer och flera kulturprojekt. Tre år har 
hon varit med i organisationsgruppen för 
Danderyds kulturbiennal. Det verkar inte 
finnas något slut på Karins idéer och 
energi. Hon har ett recept för att hålla 
sig igång. 

- Jag säger inte nej, skrattar hon. Det 
kommer inte gratis. Men om man vill 
något går det.

För den som vill aktivera sig i Danderyd 
finns mängder av verksamheter, påpekar 
Karin. Här finns konstföreningar, 
sjöscouter, volontäruppdrag, läxhjälp, 
Rotary…ja, hur mycket som helst. På 
frågan hur man ska börja om man vill 
aktivera sig ger Karin ett enkelt svar. 

- Man ska följa sitt hjärta. Det är bara att 
sätta sig ner och fråga sig vad man 
brinner för. Så går man dit man vill.

Om det skulle vara så att den aktivitet 
som man är intresserad av inte finns, är 
det inga problem, menar Karin. Vägarna 
mellan medborgare och tjänstemän i 
kommunen är korta. Danderydsborna är 
pigga och på hugget. 

- Om man vill göra något kontaktar man 
kommunen och så startar man upp en 
aktivitet, sammanfattar hon. 

Karin vänder sig mot den syn på äldre 
som finns i delar av det svenska samhäl-
let. Aktiviteter för äldre handlar alltför 
ofta om rullatorer och inkontinensskydd, 
säger hon. Det är inte det som Karin vill 
att livet som äldre ska handla om.  

- Vi måste uppmuntra seniorerna att visa 
sin kraft och ta vara på den. Vi ska inte 
säga ”du är gammal”. Här i kommunen 
är seniorerna pigga, fräscha och snygga.

Åldern, med dess krämpor och rispor,  
kan ändå tränga sig på. Karin själv har 
genomgått flera operationer. Hälsan och 
den fysiska förmågan ska dock inte vara 

något hinder, menar konstnären.

- Det handlar om att inte se sig själv som 
ett offer. Om jag har ont i ryggen ska jag 
inte bli trapetskonstnär utan får hålla på 
med annat, till exempel träna core. Om 
jag vill måla och vill röra mig, får jag se till 
att jag kan gå promenader under dagen. 

För den som inte vill gå så mycket finns 
ett stort utbud av stillsamma aktiviteter 
i kommunen.

- Kyrkan har körer och det finns 
diskussionsaftnar och biblioteksfören-
ingar att vara med i.

Aktiviteter och föreningsliv för så mycket 
gott med sig, påpekar Karin. De kan 
bryta isolering och ge nya vänner.

- Livet kan byta riktning. Man kan inte 
ligga på sängen och ömma för sig själv. 
Då blir det inget framåtskridande i livet.

Det generella rådet till seniorer i 
Danderyd är enkelt. 

- Var nyfiken, säger Karin Nordvaller. 
Säg ja. Det blir alltid något bra i 
slutändan. ¢

Text: Sophie Heine Foto: Ulrica Zwenger

Vi måste ta vara  
på seniorernas kraft
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LEIF började med orientering när han 
var 14 år men gjorde sedan några 
avbrott då han bland annat bodde 
utomlands. Men efter att han bosatt sig 
i Enebyberg, med Rinkebyskogen inpå 
husknuten, har orienteringen blivit en 
del av livet. Nu tränar han flera gånger i 
veckan och sitter med i styrelsen för 
Enebybergs IF:s orienteringssektion.

- Det roligaste med orientering är nog 
att man aldrig blir fullärd. Och så tycker 
jag att det är fascinerande att kunna 
hitta utifrån en karta, man ser en liten 
stig och en liten höjd, och så helt 
plötsligt kommer man rätt! säger Leif.

JÄRNGÄNGET TRÄNAR IHOP
Tre gånger i veckan är det gemensamma 
träningar i Rinkebyskogen. 

- Vi är ett järngäng på ungefär tio 
personer som i stort sett alltid är med. 
Den yngste som brukar hänga med är 
ungefär 55 år men de flesta är över 70 år. 
Många av oss har hållit igång under hela 
pandemin. 

Leif Lundquist, 81 år, har bott i Danderyd  
under stora delar av sitt liv och orientering har 
han hållit på med i sisådär 60 år. Här berättar 
han om tjusningen med att aldrig vara fullärd 
och glädjen i att tre gånger i veckan dra till 
skogs för att träna med järngänget.

UTAN TÄLT OCH SPRITKÖK 
Han tycker att det är roligt att resa runt 
och se olika ställen och på helgerna är 
de ofta iväg på tävlingar. 

- Nu för tiden bor vi bra och äter gott när vi 
är iväg. Tält och spritkök får stanna hemma. 
Och vi springer ganska korta sträckor. På en 
tävling nyligen låg den första kontrollen 
bara 100 meter bort, men det var 30 meter 
uppåt och dessutom en stor sänka mitt i, så 
det är en fysiskt krävande sport, även om 
man förstås kan gå om man vill. 

KLUBB, EGEN KARTA ELLER APP
Leif berättar att det finns flera olika sätt 
att utöva orientering på idag. 

- Antingen hänger man med en klubb 
och kör de vändor som de ger sig ut på 
under en träning, eller så köper man 
Naturpasset och ger sig ut på egen 
hand för att ta de kontroller som finns 
utprickade i den kartan. Eller, så laddar 
man ner någon av de appar som finns 
och som innehåller kartor med kontroller 
som man ska ta sig till och pricka av.  

NATURPASSET EN BRA START
Naturpasset består av 60 kontroller 
fördelade på två kartor över Rinkebysko-
gen respektive Altorpsskogen. Kontroller-
na hänger uppe mellan den 1 maj och en 
31 oktober och Leif tycker att de kan vara 
en bra start för den som är nybörjare. 

- Det är vi inom EIF orientering som tar 
fram kartan och hänger ut kontrollerna 
varje år, och genom att sälja kartan får 
vi in ett litet bidrag till föreningen. 

Naturpasset säljs bland annat på Coop 
Enebyängen. 

- Några kontroller är ganska svåra att 
hitta, andra mindre svåra. Ibland 
försvinner en kontroll och då får vi ge 
oss ut på en extra runda för att hänga 
upp en ny, men det gör vi ju så gärna!

- Om någon skulle vilja hänga med oss 
går det jättebra att höra av sig via 
Enebybergs IF:s hemsida eller ringa 
kansliet! hälsar Leif. ¢

Leif drar  
till skogs 
varje vecka! 

Vill du lära känna nya 
vänner och bekanta?

LÄS MER OM ORIENTERING PÅ
www.enebybergsif.se

TRYGGHETSLARM
Om du känner dig otrygg i ditt hem, 
till exempel är rädd för att ramla, kan 
du ansöka om ett trygghetslarm. 
Trygghetslarm ger dig möjlighet att 
påkalla hjälp dygnet runt vid behov av 
omedelbar hjälpinsats. Trygghetslar-
met består av en larmdosa som 
kopplas i eluttaget och en larmknapp 
som du kan bära på armen eller 
hänga om halsen. Kontakta en 
biståndshandläggare för att ansöka 
om ett trygghetslarm. 

Läs mer på  
www.danderyd.se/trygghetslarm

DANDERYDS FIXARE
Fixartjänst är en extra trygghet för dig 
som är fyllda 75 år och som ibland 
behöver lite extra hjälp i hemmet. 
Fixaren kan skapa trygghet i ditt hem 
och förebygga fallolyckor. Du kan till 
exempel få hjälp med att: montera 
och kontrollera brandvarnare, byta 
glödlampor i taket eller sätta upp och 
ta ner gardiner. Fixarens tjänster är 
gratis men allt material som behövs 
står du själv för, till exempel skruvar, 
batterier och glödlampor. Fixaren har 
med sig de vanligaste verktygen vid 
besöket.

Boka på 08-568 911 37  
på vardagar kl 8-9.
www.danderyd.se/fixa

VILKET STÖD KAN MAN FÅ SOM 
SENIOR? SE VÅRA FILMER!
Nu finns filmer om vilket stöd du kan 
få från kommunen: Det kan vara 
exempelvis bostadsanpassning och 
biståndsbedömda insatser som 
hemtjänst och färdtjänst. Det finns 
även filmer som beskriver vilket stöd 
du kan få om du vårdar en anhörig 
(anhörigstöd), om du har problem 
med alkohol eller om du vill har 
praktisk hjälp i hemmet (fixartjänst) 
och om seniorträffarna. 

Du hittar filmerna på
www.danderyd.se/seniorstod

DU HITTAR ALL INFORMATION PÅ 
www.danderyd.se/senior

DANDERYD HAR  
MASSOR AV AKTIVITETER 
ATT ERBJUDA DIG SOM ÄR 

SENIOR I KOMMUNEN! 

TRÄFFPUNKT ENEBYBERGS SENIORCENTRUM
Hit till våra fina lokaler är alla välkomna för att umgås eller sysselsätta sig med 
diverse saker. Seniorcentrum ordnar utflykter, studiebesök, fester, klädförsäljning, 
loppmarknad, julbasar och pyssel i samband med högtider. När vädret är fint går 
vi och spelar boule vid en boulebana i närheten. Under vår och sommar är vi 
utomhus på vår fina nya terrass. Våra mest populära aktiviteter är: sittande gymnas-
tik, keramik och gemensam fika och luncher. Telefon: 08-568 919 28

IDALA SENIORTRÄFF I STOCKSUND
Idala är ett öppet forum för social och trivsam samvaro. Här kan du ägna dig åt 
akvarellmålning, keramik, vävstuga, bridge, gymnastik ute och inne, promenader, 
qigong, boule, filmvisning, engelsk konversation, högläsning. Så här säger några 
av våra besökare: ”När man kliver in på Idala blir livet mysigt och roligt. Det är 
nästan som ett andra hem.” Telefon: 08-85 90 60

RÖDA KORSETS SENIORTRÄFF I DJURSHOLM
Röda korset Djursholms seniorträff kan i lokalen erbjuda olika slags programinslag 
såsom yoga, filmvisning, musikunderhållning, föreläsningar och bokcirkel. 
Dessutom finns möjlighet till socialt umgänge över en kopp kaffe i samband med 
aktiviteterna. Vi tar gärna emot idéer om nya programinslag från deltagarna i 
seniorträffen. Telefon: Karin Rhenman 070-790 33 51 

MÖRBYGÅRDENS VÄNNERS SENIORTRÄFF
Mörbygårdens vänners seniorträff håller till i Kevingehuset och är vanligtvis öppet 
för besök måndag till och med torsdag. Här kan du delta i aktiviteter som träning, 
snickeri, bokbinderi, vävning och bridge, qigong, bokcirkel och grundkurs i 
mobiltelefon. Det anordnas även utflykter, studiebesök och kulturella arrangemang. 
Telefon: 073-412 93 67

Testa en seniortraff

Tips
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Det som är härligt 
med styrketräning är 
att en nybörjare kan 
öka styrkan med 200 %

Tränings

Anna håller två träningspass i veckan på 
seniorträffen Mörbygårdens vänner. I 
grunden är hon Silviasjuksköterska och 
nu även personlig tränare. Det var 
hennes nära relation till sin mormor som 
gjorde att hon alltid varit intresserad av 
att jobba med hälsa och välbefinnande 
för en äldre generation. 

- För seniorer är det extra viktigt att 
träna, säger Anna. Man får bättre 
förmåga att klara sig själv, bättre 
ämnesomsättning, mindre risk för 
osteoporos, mindre ångest och bättre 

KNÄBÖJ 
- Tränar lår och säte

1. Stå rakt upp med axelbrett mellan 
fötterna.

2. Tänk på att pressa ut knäna när du 
böjer dig ner så att de inte faller inåt.

3. Putta bak rumpan, ha en rak rygg som 
är lite lätt framåtfälld.

4. Bromsa rörelsen neråt.
5. Sitt ner på stolen och vänd upp eller 

bara ner till stolen och vänd.
6. Håll gärna ut dina armar framför 

kroppen för att lättare få till rätt 
hållning.

SITTANDE RODD 
- Tränar rygg, axlar, skuldror

1. Sitt stadigt med ett litet 
mellanrum mellan fötterna. 
Sitt lite längre fram på 
stolen.

2. Luta dig framåt med 
armarna, långt fram  
som om du skulle ta tag  
i årorna.

3. Vid bakåtfällningen pressar 
du bak armbågarna så att 
du kan pressa ihop skulder- 
bladen.

BURPEE 
- Tränar hela kroppen och kondition

1. Stå rakt upp med axelbrett mellan 
fötterna.

2. Böj framåt och ta tag i  sidorna av 
stolsitsen.

3. Kliv sen bak med ett ben sen det 
andra benet så att du står i ”planka”.

4. Kliv sen in med ett ben i taget.
5. Släpp sen händerna från sitsen och stå 

rakt upp igen.

kognitiv förmåga. Man får bättre 
livskvalitet helt enkelt. 

STYRKA OCH LIVSGLÄDJE
Det finns en träningsform som Anna 
brinner speciellt för: 

- Det som är härligt med styrketräning 
är att en 98-åring i princip kan öka 
styrkan med 200 % precis som nybörjare. 
Sen är det bra med ledarledd träning, 
för det är viktigt med god teknik så att 
man inte skadar sig. Det bästa är en 
blandning av träning av kondition, 

balans, rörlighet och styrka.

- Det är så roligt när man ser resultat. 
Man ser stor skillnad på de deltagare 
som börjat träna. De blir gladare och 
piggare. 

- En kvinna som tränar med mig 
berättade om en händelse när hon varit 
på sitt lantställe med sina barnbarn, 
säger Anna. Det var halt utomhus och 
hon snubblade och tänkte ”Hjälp! Vad 
har jag nu brutit?” Hon känner efter och 
försöker ta sig upp och inser förvånat att 

hon klarat sig bra. Genom att gå på 
gruppträning en gång i veckan så 
klarade hon ett fall utan att bryta något. 

REDO FÖR FALL
Många är rädda för att falla, men det 
finns jättebra övningar för både balans 
och om du faktiskt trillar på marken. Man 
kan träna dem inomhus på en matta på 
golvet. Det är viktigt att träna på att ta 
sig upp och ned från golvet. Gör det när 
du har någon som kan hjälpa till. 

Man börjar med att lägga sig på golvet. 
Sedan lägga man sig på sidan, sen tar 
man sig upp på alla fyra. Sen gäller det 
att krypa till en säng eller stol, och 
placera knäna nära för att sen häva sig 
upp. Det kräver en del styrka i överkrop-
pen för att orka häva sig upp.

Du hittar filmer med Annas övningar för 
balans, styrka och rörlighet på seniorsidan 
på www.danderyd.se/senior. ¢

Liselott Holgersson är 
kommunens koststrateg 
och legitimerad dietist. Här 
är hennes bästa tips för en 
allsidig och näringsriktig kost:

• Ät flera gånger om dagen och 
variera ditt intag, då täcker du 
lättare ditt energibehov och får 
i dig fler vitaminer och minera-
ler som kroppen behöver. 

• Glöm inte mellanmålen, till 
exempel en frukt, en smörgås 
med pålägg och något att 
dricka eller en kopp kaffe  
med bulle. 

• Drick tillräckligt varje dag, ca 
1,5–2 liter, även om du inte är 
törstig. 

• Är du över 75 år komplettera 
med 20 mikrogram D-vitamin 
per dag för att bidra till ett starkt 
skelett, då hudens förmåga att 
omvandla solens strålar till 
D-vitamin minskar med åren.

Är det för sent att börja med träning? Nej, inte om du frågar Anna Wagner, 
aktivitetssamordnare på Kevinge seniorboende, som brinner för senior styrketräning.

Anna Wagner ger  
dig sina bästa tips för 
ökad styrka, rörlighet 
och kondition.

Repetera övningarna
10-12 gånger.

tips

www.danderyd.se/senior  
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- Ett bra resultat av kurserna är att vi tillsammans kan jobba bort 
hysch-hysch och skam. Vi brukar fråga om någon känner någon som 
har blivit utsatt, men det brukar snart visa sig att de flesta har varit 
med om lurendrejerier. Någon kan säga: Jag hade ju lovat min 
dotter att inte köpa saker per telefon men så gjorde jag det ändå! 

- Genom att berätta blir vi stärkta av varandra, berättar Harry 
Danielsson. Vi ger varandra civilkurage att säga ifrån. Hur ska vi 
kunna hålla jämna steg med bedragarnas trix om vi inte talar om 
det här? Det är också viktigt att anmäla till polis, även när 
bedragarna inte lyckas. Det gäller så klart alla - inte bara seniorer.

Alexander Antonian, kommunpolis för Danderyd, berättar att ett 

Harry Danielsson är volontär och har under flera år hållit i studiecirklar för privat-
personer som handlar om hur man kan skydda sig mot brott. Det görs i samverkan 
med Polisen som har tagit fram kursmaterialet och Danderyds kommun som hjälper 
till med det praktiska.

Sätt stopp för bedragarna!

LÄS MER OM HUR DU SKYDDAR DIG 
MOT BEDRÄGERIER
www.polisen.se/utsatt-for-brott/ 
skydda-dig-mot-brott/bedrageri

Hemtjänst i Danderyd

AkademCareAB
AkademCare hemtjänst hjälper dig om du kan och vill bo 
kvar hemma men behöver hjälp för att klara din vardag.  
Vi har trevliga och ansvarsfulla medarbetare som kan komma 
hem till dig dagligen och ge dig den hjälp du behöver. Vi är 
multikulturella och gillar att arbeta med människor och de 
som behöver hjälp.
Telefon: 070-541 33 96, www.akademcare.se 

Allegio Omsorg
Vi erbjuder en hemtjänst som är anpassad utifrån dina behov 
och önskemål. Vi visar alla kunder respekt, empati och vi är 
alltid lyhörda för dina önskemål. Vi vill underlätta för dig att 
leva ett självständigt liv. Vår målsättning är att samma person 
ska komma till dig alla vardagar. 
Varmt välkommen!
Telefon: 076-698 57 48
www.allegio.se

Attendo 
hemtjänst
Kompetens, 
engagemang och 
omtanke. Hos oss 
arbetar engagerade 
medarbetare med olika 
kompetenser så som vård- 
biträden och undersköterskor. Med Attendo kan du 
förvänta dig hög kvalitet på vården och omsorgen och ett 
trevligt och respektfullt bemötande. Vi erbjuder även 
hushållsnära tjänster utifrån dina behov och önskemål.
Telefon: 076-001 31 52, www.attendo.se

Blomsterfondens hemtjänst, Danderyd
Blomsterfonden erbjuder hemtjänst i Danderyds kommun  
till dig som har ett biståndsbeslut. Vi hjälper till med personlig 
omvårdnad, städ, tvätt, inköp och andra beviljade insatser.  
Vi har specialkompetens inom demenssjukdomar, anhörigvård 
och vård i livets slutskede.
Telefon: 08-555 94 657, www.blomsterfonden.se 

Nordisk hemservice AB
Vi vill ge våra kunder en trygg ålderdom utan att behöva känna 
ensamhet. För att uppnå detta arbetar vi med vår värdegrund: 
Förtroende, bemötande, trygghet, integritet, kontinuitet. Vi är 
certifierade i demens genom Stiftelsen Silviahemmet och vår 
personal är utbildade i taktil beröring. Välkommen!
Telefon: 072-330 60 40, www.nordiskhemservice.se

Fancy Care Service AB 
Vi är ett litet personligt företag med en familjär sammanhållning. 
Det skapar trygghet, kvalitet och kontinuitet i arbetet hos dig. 
Personalen arbetar i team i geografiska områden och du får 
ett fåtal välbekanta ansikten. De lär känna dina unika behov 
och ger dig det lilla extra i din vardag.
Telefon: 070-366 60 03, www.fancycareservice.se

Hemtjänst Anne Stalin Danderyd AB
Professionell omsorg sedan 1993. Hemtjänst Anne Stalin som  
är familjeägt har utan uppehåll varit verksamt i Danderyd i 28 år 
vilket ger en unik erfarenhet. Verksamhetens medarbetare utgår 
från lokaler på Stocksunds torg där även Idala seniorträff drivs på 
uppdrag av Danderyds kommun.
Telefon: 08-7530747, www.hemtjanstannestalin.se
 

Alexander Antonian, kommunpolis i Danderyd

Socialnämnden i Danderyd vill se en hemtjänst som sätter individen i centrum med de resurser 
som krävs för god omsorg. Att hemtjänsten fokuserar på omsorg om den enskilde, att både den 
äldre och anhöriga känner sig trygga, att hemtjänsten arbetar teambaserat genom ett väl 
utvecklat samarbete med andra aktörer, som till exempel rehabilitering och sjukvård samt  
att hemtjänsten också ska kunna erbjuda visst stöd till personer med demenssjukdom.  
Här nedan ser du vilka utförare du kan välja mellan i Danderyd.

KORTA FAKTA:
Hemtjänstkunder i  

Danderyd: ca 500
Nöjdhet med hemtjänst: 

88% (år 2020)

VILL DU JÄMFÖRA  
HEMTJÄNSTUTFÖRARNA  
FÖR ATT SE VILKEN SOM  

PASSAR DIG BÄST?

ANVÄND VÅR E-TJÄNST  
www.danderyd.se/ 

hemtjanst

99%  
tycker de får ett  
”bra bemötande  
från personalen”  

(2020)

LÄS MER OM HUR DU SOM  
BROTTSOFFER KAN FÅ HJÄLP  
www.brottsofferjouren.se 

INTRESSEANMÄLAN FÖR UTBILDNING  
I MOTSTÅNDSKRAFT MOT BROTT 
www.danderyd.se/trygg/seniorkraft

av de vanligaste bedrägeribrotten mot äldre i Danderyd är 
att bedragare ringer och uppger sig vara från en bank eller 
liknande och på så sätt försöker komma över koder och 
inloggningsuppgifter. 

Polisinspektör och brottsförebyggare Mats Hessler fyller i:
- När jag är ute och fotpatrullerar vill folk ofta prata bedräger-
ier med mig. Men då ska man komma ihåg att många 
Danderydsbor kan ge svar på tal. En kvinna jag talade med 
hade tufft svarat uppringaren:

-  Jaha tack, kan du vänta ett ögonblick så ska jag bara 
koppla till Polisen. ¢
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Det finns flera sätt att påverka det som sker i Danderyds kommun som 
rör seniorer. Ett sätt är naturligtvis att engagera sig i ett politiskt parti. 
Men även föreningar erbjuder möjlighet att ge sina synpunkter till 
kommunen. Kommunala pensionärsrådet, KPR, är ett exempel på ett 
forum för samråd och information mellan kommunen och föreningar 
som är engagerade i frågor som rör seniorer. 

Engagemanget från  
föreningarna är ovärderligt!

- Jag ser civilsamhället som en viktig partner till kommunen, 
säger Carina Erlandsson, ordförande i socialnämnden och 
KPR. För att Danderyd ska kunna erbjuda både trygghet och 
service och en mångfald av aktiviteter för seniorer är 
engagemanget från civilsamhället och frivilliga krafter 
ovärderligt. 

Kristina Ulvstig är ordförande i PRO:s lokalförening i 
Danderyd. Hon menar att KPR är viktigt för att föreningarna 
får möjlighet att lämna synpunkter om alltifrån bygget av 
Ginnungagap - det nya korttidsboendet och vård- och 
omsorgsboendet i Djursholm, till eventuella förändringar i 
kön till seniorbostäder.

- Det finns många frågor att bevaka som rör seniorer, menar 
Gull Axén, som representerar SPF seniorerna Idun i Kommu-
nala pensionärsrådet. Till exempel, hur kommer man tillbaka 
till sitt vård- och omsorgsboende efter en sjukhusvistelse? Hur 
ser kompetensen ut på boendena och i hemtjänsten? Det är 
sådant vi vill följa upp. Det känns att vi har en bra dialog 
med kommunen.

SVENSKA KYRKAN 

Svenska kyrkan i Danderyd 
erbjuder många aktiviteter varje 
vecka, bland annat lunchmusik med 
soppa på tisdagar, heliga danser med 
vägledning, torsdagsfrukostar och 
gudstjänst med kyrkkaffe. 

www.svenskakyrkan.se/danderyd 
Kontakt diakon Estelle Wiesel 
08-568 957 29

VAD ÄR KPR?
Kommunala pensionärsrådet  
KPR är ett forum för samråd 
och ömsesidig information och 
följer aktivt frågor som är av betydelse 
för kommunens pensionärer. KPR har möten 
två gånger per termin. KPR består av representanter  
från de politiska partierna, pensionärsorganisationerna  
SPF och PRO samt Danderyds anhörigförening, Röda korset, 
Seniornet och Mörbygårdens vänner.

Gull Axén S
PF

 K
PR

Röda 
korset 

- Jag är nybliven pensionär, men 
jobbade tidigare som förhandlingschef 
för ett fackförbund.  I Röda korset i 
Djursholm är vi allra mest engagerade 
för de som är ensamstående och äldre, 
berättar Karin Rhenman. 

Det har varit en utmaning att bedriva 
verksamheten under pandemin då 
restriktioner och rekommendationer 
gjorde det svårare i synnerhet för 
seniorer att träffas. Då startade Röda 
korset torsdagspromenader som har 
varit mycket omtyckta med tio deltagare 
varje gång. 

- Vår bokcirkel flyttade vi också utomhus 
under pandemin och då kom lika många 
som vanligt. Nu när seniorträffen får ha 
inomhusverksamhet är vi så glada att vi 
kan träffas igen i Röda korsets lokal. Men 
vi har mjukstartat med ungefär hälften av 
deltagarna åt gången.

- Nu är det 17 personer som deltar i 
bokcirkeln, berättar Karin Rhenman. Vi 
läser 3–4 böcker till varje träff. Alla 
deltagare får en bok, sen kan man låna 
de andra böckerna av deltagarna i 
bokcirkeln. Det är ett samarbete med 
bokhandeln i Djursholm.

VÄNTJÄNST
Röda korset har en aktiv volontärverk-
samhet som kallas väntjänst. Där kan 
personer som bor på vård- och om-
sorgsboende eller på annan plats  
få skjuts till doktorn, få någon som läser 
högt för dem eller bara sällskap på en 
promenad. Just nu finns det behov av 
fler volontärer. ¢

Sedan 2019 driver Röda korset Djursholmskrets en senior-
träff på Svitiodsvägen 2 nära Djursholms torg. Karin Rhenman 
är ordförande i Röda korsets Djursholmskrets och samordnar 
seniorträffens aktiviteter, bland annat bokcirkel och promenader.

KONTAKT:
rodakorsetdjursholm.weebly.com
Karin Rhenman 070 790 33 51

Röda korsets bokcirkel

TRÄFFAR FÖR ANHÖRIGA TILL 
PERSONER MED DEMENSSJUKDOM 
ELLER STROKE

Är du anhörig till en person med 
demenssjukdom/kognitiv sjukdom  
eller stroke? Då får du gärna kontakta 
Catherine Berglund, som är anhörig-
konsulent, demenssamordnare och 
Silviasjuksköterska. Catherine leder 
samtal och kurser och ger stöd till 
personer med minnessvårigheter eller 
som har haft en stroke och deras 
anhöriga. Du kan delta så länge du 
önskar i anhöriggrupperna och utbyta 
erfarenheter med andra i 
samma situation. 

Träffarna är kostnadsfria och äger rum 
på lokalen på Edsviksvägen 1 D nb.  
Det går också att delta digitalt.

Du kan också få stöd per telefon  
eller via ”walk and talk”, där du  
och Catherine tar en promenad och 
samtalar. Kontakta gärna Catherine  
via 08-568 911 19 eller mejla till 
anhorigstod@danderyd.se 

www.danderyd.se/anhorigstod 
     anhorigstodidanderyd      
     anhorigstoddanderyd
  
Anhörigföreningen i Danderyd:
www.anhörigdanderyd.se

Carina Erlandsson betonar vikten av input från civilsamhället 
för att politikerna ska fatta väl underbyggda beslut.

- KPR:s medlemmar från föreningarna har god kunskap och 
stort engagemang i alla frågor som rör äldre. De blir 
alltså ett bra bollplank för socialnämnden, 
berättar Carina Erlandsson.¢
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Seniorkartan
1. Tallgården

På Tallgården kan vi erbjuda totalt 81 lägenheter  
för personer med somatiska behov (35 st) och 
demenssjukdom (30 st) fördelat på åtta våningar 
samt möjlighet till 4 parboende. I anslutning till 
Tallgården ligger Lärkträdet som är ett grupp- 
boende med 16 lägenheter för personer med 

demenssjukdom.

Verksamhetschef Monica Hessle 08-555 94 650.
www.blomsterfonden.se

2. Annebergsgården

Annebergsgården har 40 lägenheter med somatisk  
inriktning och ligger vackert i Enebyberg. Köket serverar 
hemlagad husmanskost i samråd med dietist och vid tillagning 
används äkta råvaror. Aktivitetsledare, fysioterapeut och 
arbetsterapeut håller i individuella träningsprogram och 
aktiviteter efter önskemål.

Kontakt: 08-568 918 20
www.danderyd.se/annebergsgarden

4. Svalnäs

På Svalnäs kan vi erbjuda 49 lägenheter för personer  
med somatiska behov (41st) eller demenssjukdom 
uppdelat på fyra våningar. På en av dessa våningar 
ligger Sennebyhemmet som är ett gruppboende  
med 8 lägenheter för personer med demenssjukdom.

Verksamhetschef Maja Tanasilovic 08-555 94 560 
www.blomsterfonden.se

VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN
1. Tallgården och Lärkträdet, Askvägen 11
2. Annebergsgården, Santararavägen 2
3. Svalnäs, Svalnäs Allé 4A
4. StorKalmar, Danderydsvägen 95
5. Klingsta, Soltorpsvägen 20 C
6. Odinslund, Vendevägen 9-11
7. Stocksundsgården, Stockholmsvägen 96

SENIORTRÄFFAR OCH DAGVERKSAMHETER:
8. Träffpunkten seniorcentrum, Enebytorg 15
9. Soltorpets dagverksamhet, Soltorpsvägen 20 C
10. Olivens dagverksamhet, Edsviksvägen 1b
11. Röda korsets seniorträff, Svitiodsvägen 2
12. Idala seniorträff, Vasavägen 34 
13. Mörbygårdens vänner i Kevinge

UTEGYM
14. Rinkebyskogens utegym, Lillvägen 2
15. Altorpskogens utegym, Bråvallavägen 10
16. Utegym för seniorer, Kevinge seniorboende, 
Edsviksvägen 1
17. Stocksunds utegym, Stockhagsvägen 7-5
28. Nyhet! Kevinge strands utegym
29. Nyhet! Enebybergs IP utegym, Arholmavägen 33

13. SeniorNet Danderyd 

SeniorNet Danderyd är en ideell förening 
ansluten till SeniorNet Sweden. Vi ger IT- 
support, handledning och gemenskap på 
Edsviksvägen 1 A och i Djursholms Bibliotek. 
Välkomna med eller utan era smarta telefoner, 
surfplattor eller bärbara datorer. Ni kan också 
ringa vår supporttelefon 076-606 98 83.

Edsviksvägen 1A182 57 Danderyd
Kontakt: 070- 734 7227 
www.danderyd.seniornet.se

Har finns vi :

3. Klingsta

Klingsta har 39 lägenheter med demensinrikt-
ning och ligger nära Edsviken med en park- 
liknande trädgård. Aktivitetssamordnare 
erbjuder dagliga aktiviteter. Måltiderna är 
viktiga och årligen arrangeras en uppskat-
tad Nobelmiddag. Vi ger god omvårdnad 
med kompetent personal som tillvaratar 

individens behov.

Kontakt: 08-568 918 59 
www.danderyd.se/klingsta

7. Stocksundsgården

Stocksundgården ligger i ett idylliskt villaområde  nära naturen i 
Stocksund. Det finns 30 lägenheter fördelade på 4 avdelningar. 1 
avdelning har inriktning mot demens. Egen restaurang som lagar 
ekologisk mat från grunden. Omvårdnad dygnet runt.

Telefon: 08-568 91 835
www.danderyd.se/stocksundsgarden

5. StorKalmar

I Djursholm ligger boendet med 16 lägenheter och har en 
demensinriktning. Aktiviteter anordnas dagligen och hår- 
frisörska och fotvård erbjuds. Måltider lagas från grunden 
och följer årets växlingar. Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande 
förhållningssätt med hänsyn till fysiska, psykiska, sociala  
och andliga behov. 

Kontakt: 08-568 918 59
www.danderyd.se/storkalmar

 

6. Villa Odinslund

Vi erbjuder en hemlik miljö där den boendes egna behov och 
önskemål tas tillvara. Läget, på Djursholms torg, har närhet 
till affärer, apotek och bibliotek och även till parkerings-
platser och busshållplatser. Det finns trevliga promenadvägar 
nära vattnet, tillgängliga för rullstol och rullator. 

Verksamhetschef Katariina Stjernfeldt, 073-673 94 50
www.vardaga.se/verksamheter/villa-odinslund
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5 BOENDEN  
UTANFÖR KOMMUNEN

Attendo Frösunda, Solna
Attendo Kantarellvägen, Åkersberga

Attendo Enhagsslingan, Täby
Högsätra, Lidingö

Siggebogården, Lidingö

MOTIONSSPÅR
18. Rinkebyskogens motionsspår
19. Altorpskogens motionsspår

BOULEPLATSER
20. Österängsvägen 11
21. Danderyds gymnasium, Ekebyskogsväg
22. Lärkängens trafiklekplats
23. Kevinge äldreboende
24. Lokevägen
25. Stockhagens IP
26. Koloniparken Stocksund
27. Enebyberg

28

29
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Platserna på kartan är ungefärliga



KONTAKTA KOMMUNEN

Du kan enkelt skicka en felanmälan, fråga eller synpunkt 
via dator och mobil. Gå till www.danderyd.se/kontakt 
och följ instruktionerna. 

Felanmälan – när något inte fungerar, är trasigt eller 
kräver underhåll. Beskriv felet och adressen så noga 
som möjligt.  

Kontakta kommunen – ställ frågor om kommunens 
service och lämna synpunkter. Fördelarna med att kontakta 
oss digitalt är många. Det går snabbt, enkelt och du kan 
göra det när det passar dig. Ditt ärende blir spårbart och 
får automatiskt ett ärendenummer. 

Ring oss 08-568 910 00 - När du ringer får du fyra svarsval: 
• För socialtjänst, äldreomsorg, funktionshinder och  
   LSS....Tryck 1
• För trafik, gator, parkering och bygg....Tryck 2
• För skola och förskola....Tryck 3
• Söker du en specifik person i kommunen eller har  
   övriga frågor....Tryck 4 
• Vill du ha valen upplästa igen....Tryck 0
Besök oss - Du är välkommen att besöka oss på  
Kontaktcenter i våra nya lokaler i Mörby Centrum  
på plan 5, hiss 15. Ordinarie öppettider för besök 
och telefon är mån-fre kl 8-16.30.

Viktiga telefonnummer 
för dig som är senior i Danderyd

ANHÖRIGSTÖD

Anhörigkonsulent/Demenssamordnare 08-568 911 19 
Anhörigkonsulent 08-568 919 26
Anhörigföreningen 070-531 30 24 

SENIORTRÄFFAR

Idala Seniorträff, Stocksund 08-85 90 60
Mörbygårdens vänner, Danderyd 08-755 24 48
Träffpunkten Seniorer, Enebyberg 08-568 919 28
Aktivitetssamordnare Kevingehuset 08-568 911 74
Röda Korset Djursholm 08-753 47 14

HEMREHAB/ARBETSTERAPEUT/SJUKGYMNAST 

Aktivera Rehab 08-630 09 90
Danderyds Rehab 08-123 365 40
MåBra Hälsa 08-544 992 90

FÖRENINGAR

SPF Seniorerna IDUN Danderyd 08-755 82 90
PRO Danderyd 08-85 66 00
SeniorNet 070-734 72 27

DANDERYDS
KOMMUN

BIBLIOTEKEN

Danderyds bibliotek 08-568 911 90
Djursholms bibliotek 08-568 911 92
Enebybergs bibliotek 08-568 911 96
Stocksunds bibliotek 08-568 911 97

DU HITTAR 
ALLTID UPPDATERAD  

INFORMATION PÅ

danderyd.se/senior

SPECIFIKA TELEFONNUMMER TILL KOMMUNEN

Socialförvaltningens växel 08-568 910 00 
Avgifter äldreomsorgen 08-568 911 22
Biståndshandläggare 08-568 910 00
Bostadsanpassningsbidrag 08-568 911 25
Fixare 08-568 911 37
Färdtjänstansökan/Riksfärdtjänst 08-568 911 35
SeniorDirekt 08-568 910 00
Samordnare Civilsamhälle 08-568 919 83


