
 

 

 STOCKSUNDSGÅRDEN  
30 PLATSER, VARAV 7 DEMENS/KOMMUNAL 

Stockholmsvägen 96, 182 74  STOCKSUND 

  

 

 

KONTAKTUPPGIFTER 
Tf. Verksamhetschef: Anette Tingström 

Telefon: 08-568 918 35 

E-post: anette.tingstrom@danderyd.se  
Webbplats: www.danderyd.se/Aldreomsorg/ 

stocksundsgarden/ 

Orgnr: 212000-0126 

 

 

Mål och inriktning 
På Stocksundsgården arbetar vi i 

team och utgår ifrån boendes 

hela livssituation. 

Stocksundsgården är ett 

somatiskt boende för personer 

utan demenssjukdom. 

Vårt uppdrag är att ge en god 

vård och beakta de boendes 

behov av självbestämmande, 

integritet och trygghet. 

Verksamheten följer de lagar, 

regler och riktlinjer som styr 

verksamheten. 

 

Hälso- och sjukvård 
Vi har tillgång till sjuksköterska 

dygnet runt. Arbetsterapeut 

eller sjukgymnast besöker 

verksamheten 2 dagar i veckan. 

De kommer olika dagar. Vi har 

en husläkare som besöker oss 

varje vecka. Boende kan lista 

sig hos denna. 

 

Kost och måltider 
Stocksundsgården har eget 

storkök med egna kockar.   
Alla måltider tillagas från 

grunden av bra råvaror. 

Verksamheten är KRAV-märkt 

vilket innebär att minst 50% av 

råvarorna är KRAV-

certifierade. På söndagar 

serveras alltid en trerätters 

lunch med ett glas vin om så 

önskas. Vi uppmärksammar 

boendes önskemål och följer 

årets traditioner. 
 

Vår personal 
Vår personal är kunnig, 

tillmötesgående, kvalitetsmed-

veten, stabil och yrkeserfaren.  

 

Boendemiljö 
Stocksundsgården är ett vård- 

och omsorgsboende för äldre 

med 30 lägenheter. 

Lägenheterna ligger på två plan 

och utomhus finns en vacker 

trädgård för utevistelse och 

promenader. Varje lägenhet har 

ett trinettkök. Vi har en fin 

matsal där vi serverar lunch och 

middag. På övre plan har vi en 

stor sal där vi har aktiviteter, 

sammankomster och 

underhållning. Vi har vinter-

trädgårdar på båda 

våningsplanen. 

 
Samverkan med 

anhöriga 
Du och dina anhöriga är 

delaktiga i verksamhetens 

utveckling och beslut. Ni är 

representerade i matråd och 

förtroenderåd. Boende- och 

anhörigträffar har vi två gånger 

per år. Din egen kontaktperson 

ansvarar för kontakterna med 

anhöriga. I medicinska frågor 

informerar sjuksköterskan 

anhöriga. 

 
Kommunikationer 
Till Stocksundsgården går buss 

601 och 606 från Danderyds 

sjukhus och Mörby centrum.  

Vi har egna parkeringsplatser. 
 

Aktiviteter och 

rehabilitering 
Verksamheten har en aktivitets-

samordnare som, tillsammans 

med boende och personal 

planerar olika aktiviteter. Vi 

erbjuder bland annat 

högläsning, filmvisning, 

frågesport, gymnastik, 

sångstunder och underhållning. 

På lördagar och söndagar 

kommer Ung Omsorgs 

ungdomar och förgyller de 

boendes dag under några 

timmar. Hårfrisörska och 

fotvårdare besöker 

verksamheten regelbundet. 

 


