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Rehabiliterande förhållningssätt
Inom äldreomsorgen arbetar vi med ett rehabilite-
rande förhållningssätt. Det innebär att vi arbetar 
på ett sätt som stöttar dig så att du kan bibehålla 
och stärka dina förmågor och funktioner. Vi utgår 
ifrån dina behov, önskemål och förutsättningar.  
Ett rehabilterande förhållningssätt är viktigt för 
att öka möjlighet till att bibehålla hälsa, livskvalité 
och självständighet. Ett rehabiliterande förhåll-
ningssätt innebär att: 

• Vi tar reda på vad du vill och kan och vad som  
är meningsfullt för dig.

• Vi tillvaratar dina anhörigas kunskap om dig 
och ditt liv.

• Vi utreder och utför insatser på ett sätt som gör 
att du ges möjlighet att bibehålla förmågor och 
funktioner.

• Vi uppmuntrar dig att göra det du klarar själv 
och stödjer dig med det du inte kan.

• Vi ger dig möjligheter att delta i vardagliga 
aktiviteter. 

Systematiska uppföljningar görs regelbundet. 
Årligen genomförs en brukarenkät med syfte att 
samla in synpunkter kring verksamheten.

Service utan behovsprövning
Du som är bosatt i Håbo kommun och har fyllt 75 
år har utan särskild prövning rätt att beställa 
vissa serviceinsatser; tvätt,  städning, inköp, post 
eller bankärenden.

Total maxtid
• 6,5 timmar/månad för ensamstående
• 5,75 timmar/månad per person för ett samman-

boende par 

Avgift
Service och behovsprövning har samma avgifts-
system som hemtjänst. Avgiften börjar på 307 
kronor per månad inom högkostnadsskyddet som 
år 2018 är 2044 kronor.

Läs mer om avgifter i äldrevården på:  
http://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/aldre/samlad-
information-om-aldreomsorgen-i-habo

Biståndshandläggare
Omsorg för äldre
Du som är äldre kan få hjälp från socialtjänsten.
Bor du i ditt hem kan du få hemtjänst. Du måste 
först ansöka om att få hemtjänst. Socialtjänsten tar 
reda på vad du behöver hjälp med. 

Hemtjänsten hjälper dig i ditt hem, hjälp med städ-
ning, personlig omvårdnad eller annat. Om du 
behöver mycket hjälp och inte kan bo kvar hemma 
kan du ansöka om att få bo på ett särskilt boende.

Kontakt och ansökan
Vill du få mer information eller ansöka om insats 
ska du kontakta myndighetsenhetens bistånds-
handläggare. 

Telefon: 0171-525 00
Telefontid: klockan 08.30 - 09.30 måndag, onsdag,  
torsdag och fredag. 
E-post: myndighetsenheten@habo.se
www.håbo.se/biståndsbedömare

Rehabiliterande förhållningssätt, Service 
utan behovsprövning, Biståndshandläggare
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Syn och hörsel
Vuxna med syn- och hörselnedsättning kan kost-
nadsfritt få hjälp av syn- och hörselinstruktör med 
att klara vardagen på ett så bra sätt som möjligt.

Besöksadress:
Rehabenheten
Plommonvägen 4 nb
746 33 Bålsta
Telefon: 0171-528 83
Telefontid: klockan 08.00-09.00
E-post: ingela.widen@habo.se 
www.håbo.se/synochhörsel

Fotvård
Kommunen har en fotvårdmottagning på Pomona, 
Plommonvägen 2. Här finns två fotterapeuter med 
kompetens att utföra medicinsk fotvård. Hit kan du 
vända dig om du har behov av medicinsk fotvård.  

Kostnaden för en behandling är 520 kr för dig 
under 65 år och 420 kr för dig över 65 år. För en 
diabetesbehandling är priset 110 kr. Om du har  
kost eller läkemedelsbehandlad diabetes kan du 
komma till oss med remiss från läkare eller sjuk-
sköterska. Kostnaden för en behandling är då 100 
kronor och ingår i högkostnadsskyddet.

Besöksadress:
Plommonvägen 2, 
746 33 Bålsta
Telefon: 0171-528 77 
www.håbo.se/fotvård

Trygghetslarm 
Trygghetslarm bär du på dig och med larmet kan 
du tillkalla hjälp alla tider på dygnet i din bostad. 
Larmet är kopplat till trygghetscentralen som svar-
ar omedelbart och vidarebefordrar samtalet till 
personal inom hemtjänsten. Trygghetslarmet är 
kostnadsfritt.
 
Telefon: 0171-525 00
www.håbo.se/serviceutanbehovsprövning

Syn och hörsel, Fotvård, Trygghetslarm
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Restaurang Pomona
På seniorboendet Pomona finns en restaurang där 
du är välkommen att äta lunch varje dag.
Lunch serveras klockan 11.00-13.00.
Maten som serveras är traditionell husmanskost 
och alla behov av specialkost kan tillgodoses.

Besökaadress:
Restaurang Pomona,  
Plommonvägen 4, 
746 33 Bålsta
Telefon: 0171-528 90
www.håbo.se/matäldre
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Demensteamet i Håbo

Demensteamet i Håbo
Demensteamet i Håbo kommun består bland annat 
av en arbetsterapeut samt en sjuksköterska som 
också är demensvårdsutvecklare. 

Demensteamet finns för dig som upplever sviktande 
minne eller har en demenssjukdom, för dig som är 
anhörig och för dig som vårdar någon som har en 
demenssjukdom. Demensteamets mål är att ge råd, 
stöd och hjälpa till med kontaktvägar. 

Demensteamet består av:
Suzanne Himo demensvårdsutvecklare och  
sjuksköterska. 
Telefon: 0171-46 84 43 
E-post: demensteamet@habo.se

Anna Emmly, Leg. arbetsterapeut
Telefon: 0171-527 56 
E-post: demensteamet@habo.se 
www.håbo.se/demens
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Fixartjänsten Fixar-Robban finns till för dig över 
65 år i Håbo kommun så du slipper vara orolig för 
att vingla till på stegen. Han kan bland annat 
hjälpa dig med: 

•  Att byta glödlampor eller batterier till brand-
varnaren
•  Att sätta upp och ta ner gardiner
•  Att lämna sorterade förpackningar och tidningar 
till den lokala återvinningsstationen
•  Att sanda och salta under vintern
• Att ställa ut trädgårdsmöblerna till våren

Kontaktuppgifter: 
Fixar-Robban
Telefon: 0171-46 43 01

Du kan även beställa Fixar-Robbans tjänster 
digitalt på Håbo kommuns webbsida.

Ombudsman för äldre och 
funktionsnedsatta
Håbo kommuns ombudsman för äldre och funk-
tionsnedsatta heter Tina Tiefensee Lüning. 
Ombudsmannens uppgift är att ge information, 
vägledning och stöd till dig som är äldre eller har 
en funktionsnedsättning. Hit kan du vända dig för 
att få information i alla typer av frågor och funde-
ringar som rör äldre eller funktionsnedsatta. 
 
Här kan du också lämna synpunkter på hjälpen du 
får. Exempelvis gällande hemtjänst, vård- och 
omsorgboende och bostadsfrågor men även andra 
saker. Du kan få stöd i kontakten med tjänstemän, 
politiker eller andra myndigheten. Ombudsmannen 
har även ett nära samarbete med pensionärs- och 
handikapporganisationer. Ombudsmannen är fri-
stående, opartisk och har tystnadsplikt.

Kontakt
Du kan ringa, boka ett personligt möte eller skicka 
ett mail.
Tina Tiefensee Lüning, ombudsman för äldre och 
funktionsnedsatta
Telefon: 0171-525 74
E-post: tina.tiefensee@habo.se
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Färdtjänst ersätter kollektivtrafik
Färdtjänst ersätter kollektivtrafik för personer 
med funktionshinder av längre varaktighet och 
som gör att de inte kan åka med allmänna komm-
unikationsmedel. 

Grundtanken i all kollektivtrafik är att samåkning 
ska ske där det är praktiskt möjligt, så även inom 
färdtjänsten. 

Vem får färdtjänst?
Den som på grund av sitt funktionshinder har 
väsentliga svårigheter att anlita allmänna kom-
munikationer ska så långt som möjligt få motsva-
rande transport genom färdtjänst. 

Vid bedömningen är det den sökandes funktions-
hinder och förmåga att genomföra resan som är av-
görande inte turtätheten, avstånd till hållplats 
eller vad personen ska göra när den kommer fram 
till exempel handla, bära kassar. 

Funktionshindret ska bestå i minst tre månader 
för att färdtjänst ska erhållas.

Vem får riksfärdtjänst?
Den som på grund av sitt funktionshinder har 
väsentliga svårigheter att anlita allmänna kom-
munikationer och ska resa längre än sex mil utan-
för kommungränsen, kan du ansöka om riksfärd-
tjänst.

Hur söker du färdtjänst eller riksfärdtjänst?
Kontakta färdtjänsthandläggare för färdtjänst och 
biståndshandläggare för riksfärdtjänst.
Telefon: 0171-525 00
Telefontid: klockan 08.30-09.30 (ej tisdagar).
www.håbo.se/färdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst
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Fler hemtjänster att välja mellan
Från och med den 1 mars 2010 gäller lagen om val-
frihet i Håbo. Det betyder att alla som har hem-
tjänst får välja mellan kommunens hemtjänst eller 
ett privat hemtjänstföretag som kommunen har 
godkänt. Idag finns det flera leverantörer av hem-
tjänst att välja mellan. 
Telefon, kontaktcenter: 0171-525 00 
www.håbo.se/kundval

De privata hemtjänstföretagen har blivit godkända 
av kommunen, som regelbundet kontrollerar och 
följer upp verksamheterna. Om du inte gör ett 
aktivt val tilldelas du automatiskt kommunens 
egen hemtjänst, Kärnhuset. Det är samma avgift 
för kommunens hemtjänst som privata alternativ.
De privata företagen kan, till skillnad från kommu-
nen, erbjuda hushållsnära tjänster som exempelvis 
trädgårdsarbete, storstädning. Dessa tjänster 
betalas direkt till hemtjänstföretaget.

För mer information kontakta kommunens 
biståndshandläggare.
Telefon, kontaktcenter 0171-525 00
www.håbo.se/bistandsbedömare

Hemsjukvården i Håbo
Vad är hemsjukvård? 
Det kan till exempel vara hjälp med dina medici-
ner, såromläggningar, provtagningar eller annan 
omvårdnad.

Vem får hemsjukvård? 
Hemsjukvård kan den få som på  grund av funk-
tionshinder inte kan ta sig till vårdcentralen och 
har ett varaktigt eller vid enstaka tillfällen, behov 
av hälso- och sjukvårdsinsatser.

Hur får jag hemsjukvård? 
Läkaren eller distriktssköterskan på vård-
centralen kan anmäla ditt behov av hemsjukvård. 
Behovet av hemsjukvård kan uppstå vid försäm-
ring av hälsoläget i hemmet. Hemsjukvård kan 
också aktualiseras i samband med planering vid 
utskrivning från sjukhus. För dig som har hem-
sjukvård utgår en avgift varje månad.

Vem utför hemsjukvård? 
Hemsjukvården utförs av legitimerad sjuksköter-
ska eller personal som fått delegering för uppgiften. 
Landstinget har ansvar för alla läkarinsatser.

För mer information, kontakta
Gruppledare telefon: 0171-529 94
Enhetschef telefon: 0171-529 79
www.håbo.se/hemsjukvård

Trygg hemgång 
För mer information, kontakta  
Sjuksköterska: 0171-528 18 
Fysioterapeut: 0171-526 66  
Arbetsterapeut: 0171-528 83 
Omvårdspersonal: 0171-526 68 
Enhetschef: 0171-529 79 

Hemtjänst, hemsjukvård och trygg 
hemgång
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Rehabilitering och hjälpmedel

Rehabilitering
Kommunens rehabilitering vänder sig till dig som 
är 17 år och äldre och som har behov av en längre 
tids rehabilitering i hemmiljö om du på grund av 
funktionsnedsättning har svårt att ta dig till en 
vårdcentral eller om ditt rehabiliteringsbehov bäst 
tillgodoses i hemmet. 

Ditt rehabiliteringsbehov aktualiseras ofta i sam-
band med planering vid utskrivning från sjukhus 
men du kan också själv kontakta oss för en bedöm-
ning av behov. Personal som arbetar med rehabili-
tering i kommunen är arbetsterapeuter och fysio-
terapeuter.

Rehabilitering i hemmet kan till exempel innebära 
träning av gång och förflyttningsförmåga, träning i 
vardagliga aktiviteter som att klä sig, sköta per-
sonlig vård eller i att använda hjälpmedel. 
Arbetsterapeuter och fysioterapeuter samarbetar 
med sjuksköterskor och omvårdnadspersonal inom 
hemtjänst och särskilda boenden. 

Kontakt
Telefon: 0171-528 94
Telefontid måndag-fredag kl.08.15-09.00
Telefonsvarare övrig tid
www.håbo.se/rehabilitering

Hjälpmedel
Kommunen ansvarar för att låna ut hjälpmedel till 
dig som är 21 år och äldre som har rörelsehinder 
eller kognitiv funktionsnedsättning. Hjälpmedel 
som kan lånas ut är till för att underlätta vardag-
liga aktiviteter som att klä sig, sköta sin hygien, 
förflytta sig samt att planera och strukturera sin 
vardag. 

Exempel på hjälpmedel är rollator, rullstol, förhöj-
ning till toalettstol, och duschstol samt minnes-
stöd.  Ett fåtal hjälpmedel är belagda med avgift.

Kontakt
Telefon: 0171-528 94
Telefontid måndag-fredag klockan 08.15-09. 00 
Telefonsvarare övrig tid
www.håbo.se/hjälpmedel
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Bostadsanpassningsbidrag
Du som har en funktionsnedsättning eller som bor i 
samma hushåll som en person med funktionsned-
sättning kan ansöka om bostadsanpassningsbi-
drag. Bidrag lämnas till dig som person oavsett om 
du äger din bostad eller bor i hyresrätt. 

Vad är möjligt att söka bidrag för?
Du kan söka bostadsanpassningsbidrag för fasta 
funktioner som är nödvändiga för att kunna bo 
kvar hemma. Det handlar om att du ska kunna för-
flytta dig, sova och vila, sköta hygienen, laga mat 
och äta samt ta dig in och ut ur bostaden. 

Exempel på vanliga bostadsanpassningar är ta 
bort trösklar, stödhandtag, ta bort badkar och 
ordna en duschplats, montera ramper, installera 
dörrautomatik eller installera specialhissar.

Hur går det till att göra en ansökan?
Du kan kontakta en arbetsterapeut på rehabenhe-
ten, läkare eller annan sakkunnig som skriver ett 
intyg som styrker att åtgärderna är nödvändiga du 
söker bostadsanpassning för. 

Intyget skickas till kommunen tillsammans med 
ansökan som du får hemskickad med intyget eller 
kan hämta ut på kommunens webbplats.

Kontakt och ansökan
Kontakta kommunens handläggare för bostads-
anpassningsbidrag för mer information.
 
Telefon: 525 00
E-post: kontaktcenter@habo.se
www.håbo.se/bostadsanpassning

Aktivitetscentrum för seniorer 65+ på 

Bostadsanpassning
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Pomona
Vid Pomonas äldreboende finns Träffpunkten,  
tidigare kallad dagverksamheten. Här erbjuds 
seniorer i kommunen som är 65 år och uppåt att 
delta i olika aktiviteter. Tillsammans skapar vi en 
trevlig och välkomnande atmosfär som gör det 
möjligt att träffa nya och gamla vänner.

Aktiviteter 
Träffpunkten erbjuder ett brett utbud av olika 
aktiviteter, allt ifrån lättgymnastik, balansträning 
till musiklekar, hjärngymnastik men även andra 
sociala evenemang som fester, middagar, basarer 
efter årstider, högtider och teman. 

Kontakt
Aktivitetsledare Annette Wernblom 
Telefon: 0171-528 91 
E-post: annette.wernblom@habo.se

Aktivitetsledare Karin Fernström
Telefon: 0171-538 84
E-post: karin.fernstrom@habo.se

Enhetschef Ida Wiklund
Telefon: 0171-528 52
E-post: ida.wiklund@habo.se
www.håbo.se/dagverksamhetäldreboende

Dalängens dagverksamhet
för personer med demenssjukdom
Dalängens dagverksamhet tar emot gäster med 
diagnostiserad demenssjukdom och som bor i eget 
boende hem. Miljön inomhus och ute på gården är 
trivsam och välkomnande. Gästerna ska känna sig 
trygga och hemmastadda.

Aktiviteter
Med aktiviteter och utflykter vill vi ge positiv sti-
mulans. Vi har högläsning av dagens tidning och 
böcker, filmer och bekanta ämnen. Vi stimulerar 
till samtal och skapar närhet i gruppen. Musik och 
sångstund med gamla välbekanta melodier kan 
öppna dörrar till många känslor. Rörelse till musik 
på lustfyllt sätt både lugnar och stimulerar. 
Kostnad för mat och resor debiteras till själv-
kostnadspris.

För att delta, kontakta kommunens biståndshand-
läggare.

Öppet
Måndag till fredag kl. 08:30-15.00. 

Besöksadress
Dalvägen 5 
746 33 Bålsta
Telefon: 0171-529 57
www.håbo.se/dagverksamhetäldreboende

Kontakt 
Enhetschef Matilda Norell
Telefon: 0171-528 64
E-post: matilda.norell@habo.se

Telefon: 0171-525 00
Telefontid: klockan 08.30-09.30 måndag, onsdag,  
torsdag och fredag. 
E-post: myndighetsenheten@habo.se
www.håbo.se/biståndsbedömare

Dagverksamhet för äldre
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Särskilt boende är ett samlingsnamn för det 
boende som är aktuellt när behov av vård och 
omsorg är så omfattande att det inte längre kan 
tillgodoses i det egna hemmet. Det kan vara boende 
för personer med demenssjukdom, äldreboende 
eller anpassat boende.

För att flytta till ett särskilt boende krävs att du 
först ansöker och sen att du blivit beviljad detta 
stöd av kommunens biståndshandläggare. 

Det går inte att ställa sig i kö till särskilt boende.
Däremot går det bra att ställa sig i kö till an-
passade boenden på Plommonvägen 8 och 10, 
om du fyllt 75 år eller är äldre.

Korttidsboende
Korttidsboendet är till för dig som har behov av 
vård och stöd dygnet runt under en tillfällig period. 
Det kan vara aktuellt efter sjukhusvård eller  i 
form av växelvård och avlastning som stöd för en 
anhörig. 

Växelvård innebär att man tillfälligt vistas på  
korttidsboendet under cirka en vecka. Vistelsen 
återkommer regelbundet med perioder som man 
kommit överens om. 

På korttidsboendet arbetar sjuksköterskor, under-
sköterskor, arbetsterapeut och fyisoterapeut.
Ansökan om korttidsplats/växelvård görs hos 
kommunens biståndshandläggare. 
 
Avgift för växelvård eller korttidsboende utgår som 
en dygnsavgift för kost och omvårdnad. 

Telefon: 0171-525 00
Telefontid: klockan 08.30-09.30 måndag, onsdag, 
torsdag och fredag. 
E-post: myndighetsenheten@habo.se
www.håbo.se/biståndsbedömare

Avgiftsfri avlösning
Avlösningen ges i hemmet och syftar till att ge 
möjlighet till ledig tid för den som vårdar sin när-
stående i hemmet. Avlösningen är kostnadsfri upp 
till tio timmar per månad. Det krävs inget 
biståndsbeslut.

Övriga upplysningar:
Anhörigkonsulent telefon 0171-528 10

Våra olika boenden och boendeformer
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Solängen är ett nybyggt äldreboende som invigdes 
år 2013. Boendet har 40 stycken lägenheter upp-
delade på två plan och fyra avdelningar. På samt-
liga avdelningar bor personer med demenssjukdom.

All mat lagas på Solängen. Varje dag serveras 
frukost, lunch med efterrätt, middag och minst två 
mellanmål. Husmor bakar mer än gärna så det 
finns alltid nybakat till kaffet. 

Personalen har den utbildning och kompetens som 
krävs för att kunna erbjuda en verksamhet med 
god kvalitet. Sjuksköterska finns tillgänglig under 
dygnets alla timmar. Läkare kan vid behov komma 
på hembesök 1 ggr/vecka. Det finns möjlighet att 
träffa en fysioterapeut och arbetsterapeut flera 
gånger i veckan. 

Varje boende har sin egen kontaktperson som 
ansvarar för att den boendes vardag ska bli så bra 
som möjligt utifrån önskningar och behov.

I Solängens trädgård finns vackra blommor, bus-
kar, promenadstigar, porlande vatten, bärbuskar 
och fruktträd. Det finns en liten boulebana och 
planteringslådor med många olika växter samt 
många sittplatser ute och en stor altan med utsikt 
mot trädgården.

Besöksadress 
Dalvägen 7  
746 33 Bålsta
www.håbo.se/solängen

Kontakt 
Enhetschef Matilda Norell
Telefon: 0171-528 64
E-post: matilda.norell@habo.se

Telefon: 0171-525 00
Telefontid: klockan 08.30-09.30 måndag, onsdag,  
torsdag och fredag. 
E-post: myndighetsenheten@habo.se
www.håbo.se/biståndsbedömare

Solängens äldreboende
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Dalängens äldreboende har 18 enrumslägenheter 
fördelade på två enheter. Mellan de två enheterna 
ligger vår dagverksamhet.

Boendet är bemannat dygnet runt med personal 
som har undersköterskeutbildning. Tillgång till 
sjuksköterska finns dygnet runt. Läkare från 
primärvården besöker boendet en gång per vecka. 
Vid behov finns även tillgång till arbetsterapeut 
och fysioterapeut.

All mat lagas på plats och varje dag serveras 
frukost, lunch med dessert, middag och minst två 
mellanmål. Förutom husmor som kostansvarig 
deltar all personal i matlagningen.

Varje boende har en kontaktman som är den som 
känner den boende bäst av all personal och som 
ansvarar för den boendes välbefinnande samt 
håller kontakt med anhöriga och närstående.

Boendet har en trädgård med många olika växter 
och träd. Där finns både plommon-, päron- och 
äppelträd. Varje boendeenhet har ett gemensamt 
matrum och vardagsrum. Vardagsrummet har 
direkt utgång till en uteplats med trädgårds-
möblemang. Aktiviteter utifrån de boendes önske-
mål och behov förekommer dagligen, både individ-
uellt och i grupp. 

Besöksadress
Dalvägen 5
746 33 Bålsta
www.håbo.se/dalängen

Kontakt 
Enhetschef Matilda Norell
Telefon: 0171-528 64
E-post: matilda.norell@habo.se

Telefon: 0171-525 00
Telefontid: klockan 08.30-09.30 måndag, onsdag,  
torsdag och fredag. 
E-post: myndighetsenheten@habo.se
www.håbo.se/biståndsbedömare

Dalängens äldreboende
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Äldreboendet har 24 lägenheter och är bemannat 
dygnet runt. Lägenheterna är utrustade med pen-
try och badrum. Boendet är centralt beläget i tät-
orten Bålsta. Ansökan om äldreboende kan göras 
hos kommunens biståndshandläggare. 

Äldreboendet ska ge en god omvårdnad och ta hän-
syn till behovet av självbestämmande, trygghet och 
livskvalitet. Personalen har den utbildning och 
kompetens som krävs för att kunna erbjuda en 
verksamhet med god kvalitet. För bästa trygghet 
och service finns sjuksköterskor i tjänst hela dyg-
net. Under dagtid finns också möjlighet att få hjälp 
av arbetsterapeuter och fysioterapeuter. 

Varje boende har sin egen kontaktperson som 
ansvarar för att den boendes vardag ska bli så bra 
som möjligt utifrån önskningar och behov.

På Pomona finns tillgång till både dagverksamhet 
och seniorgymnastik. I restaurangen anordnas 
underhållning/aktiviteter flera gånger i veckan.

Besöksadress
Plommonvägen 4
746 33 Bålsta

Kontakt 
Enhetschef telefon: 0171-582 52
www.habo.se/pomonahus4

Kontakta kommunens biståndshandläggare
Telefon: 0171-525 00
Telefontid: klockan 08.30-09.30 måndag, onsdag,  
torsdag och fredag. 
E-post: myndighetsenheten@habo.se
www.håbo.se/biståndsbedömare

Äldreboendet Pomona Hus 4
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På uppdrag av Håbo kommun bedriver Humana 
äldreboendet Pomona hus 2. Äldreboendet har 32 
lägenheter och är bemannat dygnet runt. 

Lägenheterna är utrustade med pentry och bad-
rum. Boendet är centralt beläget i tätorten Bålsta.
Äldreboendet ska ge en god omvårdnad och ta hän-
syn till behovet av självbestämmande, trygghet och 
livskvalitet. Ansökan om äldreboende kan göras 
hos kommunens biståndshandläggare.

Personalen har den utbildning och en kompetens 
som krävs för att kunna erbjuda en verksamhet 
med god kvalitet. Kvalitet för oss är en ledstjärna.

Humana har ett väl utvecklat kvalitetssystem med 
månadsvisa kvalitetsmöten. Inom verksamheten 
har vi utbildade kvalitetssamordnare. Under dag-
tid finns också möjlighet att få hjälp av rehab-
personal.

Besöksadress
Plommonvägen 2
746 33 Bålsta 

Kontakt 
Enhetschef telefon: 0171-518 41
www.håbo.se/humanahus2

Kontakta kommunens biståndshandläggare.
Telefon: 0171-525 00
Telefontid: klockan 08.30-09.30 måndag, onsdag,  
torsdag och fredag. 
E-post: myndighetsenheten@habo.se
www.håbo.se/biståndsbedömare

Äldreboendet Pomona Hus 2 - Humana
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Det kan skänka både glädje och trygghet att hjälpa 
en närstående, men det kan även skapa oro och 
trötthet. För att orka kan du ibland behöva stöd. 
Vad det innebär kan betyda olika från person till 
person.

Anhörigkonsulent
Genom kommunens anhörigkonsulent kan du få:

• Information om vilket stöd kommunen har att 
erbjuda

• Råd och stöd i olika anhörigfrågor

• Samtal där du i lugn och ro kan beskriva dina 
tankar, kring din/er livssituation

• Möjlighet att träffa andra anhöriga och att 
utbyta  erfarenheter

• Informationsträffar, föredrag och föreläsningar

Givetvis råder full sekretess.

Kontakt
Anhörigkonsulent
Telefon: 0171-528 10   
Mobiltelefon: 070-5107321
E-post: susanne.hultgren-edholm@habo.se  

Besöksadress
Anhörigcentrum 
Källvägen 12, nedre botten  
Bålsta  

Postadress
Håbo kommun   
Socialförvaltningen, Anhörigcentrum  
746 80 Bålsta  

Stöd till anhöriga
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Anhörigcentrum
Anhörigcentrum är en mötesplats för dig som är 
anhörig. Anhörigcentrum samarbetar med  
handikappföreningarna i Håbo. Kontakta  
anhörigkonsulenten för mer information.

Besöksadress
Anhörigcentrum
Källvägen 12, nedre botten
746 33 Bålsta  

Avgiftsfri avlösning
Avlösningen ges i hemmet och syftar till att ge möj-
lighet till ledig tid för den som vårdar sin närstå-
ende i hemmet. Avlösningen är kostnadsfri upp till
tio timmar per månad. Det krävs inget bistånds-
beslut.

Övriga upplysningar:
Anhörigkonsulent telefon: 0171-528 10
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Bålsta Finska Förening 

• Bildades 1980

• Ideell förening

• Upprätthåller finska språket och finsk kultur

• Erbjuder många olika aktiviteter

• Arrangerar dans varje lördag under sommaren 
på Varpsunds  dansbana 

• Ger ut medlemstidning om aktuella händelser, 
tre gånger per år 

• Är medlem i Sverigefinska Riksförbundet 
(SFRF)

Telefon: 070-789 93 12 eller 0171-565 31
E-post: balsta.finskaforening@bktv.nu
www.balsta-finskaforening.se

Bålstan Suomalainen Yhdistys 

• Perustettiin 1980 

• Aatteellinen yhdistys 

• Pitää yllä suomen kieltä ja suomalaista kulttuu-
ria 

• Tarjoaa montaa eri toimintaa kaikenikäisille 

• Järjestää tanssit joka lauantai kesäkauden 
aikana Varpsundin tanssilavalla 

• Julkaisee ajankohtaisista asioista kertovan 
jäsenlehden 3 kertaa vuodessa 

• Ruotsinsuomalaisen Kansanliiton jäsen (RSKL)

Puh. 070-789 93 12 el. 0171-565 31
E-post:balsta.finskaforening@bktv.nu
www.balsta-finskaforening.se

Föreningar
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PRO – Pensionärernas 
Riksorganisation
Pensionärernas riksorganisation, PRO, är en orga-
nisation för Sveriges pensionärer. Vi vill, genom 
PRO, medverka till att stärka demokratiska värden 
och ett medmänskligt synsätt i Sverige, och inom 
den ramen ta tillvara pensionärernas intressen.

PRO bevakar och arbetar för de äldres rättigheter i 
samhället.  PRO är  en självständig, oberoende och 
partipolitiskt obunden organisation.

Alla som uppbär någon form av pension och den 
som själv inte är pensionär men som är maka eller 
sambo med PRO-medlem är välkommen som  
medlem i PRO.

PRO Håbo bedriver en omfattande studie- och fri-
tidsverksamhet samt har ett digert reseprogram. 
Vi bedriver även ideellt arbete såsom rullstolspro-
menader, fadderverksamhet i skolan och värdar på 
vårdcentralen.

Välkommen till vår föreningslokal och expedition
SKEPPET
Kalmarvägen 3
746 31 Bålsta 
Telefon 0171-583 15 
www.pro.se/habo
E-post: habo.uppsala@pro.se

Skeppet disponeras av SPF, Bålsta Finska förening 
och PRO.

SPF – Sveriges pensionärsförbund
SPF är en partipolitiskt och religiöst obunden orga-
nisation för seniorer. SPF-Håbo har studiecirklar, 
resor, friskvård, bridge, bowling, körsång, vand 
ringar i Stockholm och på andra ställen med mera. 

SPF-Håbo har dessutom sociala aktiviteter som 
trygghetsringning, rullstolspromenader, månads-
möten med underhållning och möjligheter till 
samvaro.

Prioriterade frågor är: äldres ekonomi, hälsa och 
omsorg, boende, inflytande samt rätt att arbeta.

Välkommen!

Kontakt
Telefon: 0171-557 47
www.spfpension.se

Vår föreningslokal och expedition Skeppet är 
namnet på samlingsplatsen som delas med PRO 
Håbo, Bålsta Finska Förening (BFF) och SPF.
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Egna anteckningar
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Telefon: 0171-525 00
E-post: kontaktcenter@habo.se
Webb: www.habo.se
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Hjälp oss att bli bättre!

Meddela oss dina synpunkter på hur vi utför vårt uppdrag genom att:  

Gå in på vår webbsida: www.håbo.se/synpunkter

Skicka SMS till 71350: skriv Håbo mellanslag och sedan ditt meddelande

Skicka e-post till: synpunkter@habo.se

Skicka ett brev till:

     Synpunkter

     Håbo kommun

     746 80 Bålsta

Ring oss telefon: 0171-525 00

         


