
Välkommen  

till Edshöjden

Hjärtligt välkommen till Edshöjden. Det är vår förhoppning att 
du ska trivas och känna dig trygg i din lägenhet och med oss 

som arbetar här på Edshöjden. 



Edshöjden är ett särskilt boende med totalt 24 lägenheter. 
Alla lägenheter ligger i markplan och 14 lägenheter har egen 
uteplats. Lägenheterna är uppdelade på 2 grupper. 
Gruppernas namn är A och B-C. Lägenheternas storlek 
varierar mellan 27-41 kvadratmeter. Personal finns på 
Edshöjden dygnet runt. 

Lista på saker du behöver ha med dig får du innan inflyttning. 

Kontaktperson 

När du har flyttat till Edshöjden så utses en kontaktperson till 
dig. Kontaktpersonen har ett välkomstsamtal med dig och 
eventuellt anhöriga där ni tillsammans gör en genomförande-
plan som beskriver vilken service och omsorg du behöver 
samt vilka sociala och kulturella intressen du har. 
Kontaktpersonen är den som du och dina anhöriga i första 
hand ska vända er till med frågor och synpunkter.  



Måltider 

Vi serverar frukost, lunch, middag samt kaffe på 
eftermiddagen och på kvällen. 

Gemensamma aktiviteter 

Vi har en dagverksamhet på Edshöjden och där erbjuder vi dig 
att delta i olika gemensamma aktiviteter som till exempel 
sång, musik, bingo, fester, olika pyssel, utflykter, bakning och 
fikastunder - allt efter de boendes önskemål. En dag i veckan 
kan du få hjälp med inköp. 

Bussen 

Vi har en minibuss i område Norr som är placerad på vår 
enhet var fjärde vecka, med den gör vi mindre utflykter. Den 
kan även användas för att göra längre planerade resor. 

Gemensamma lokaler 

Samlingssalen kan lånas av dig och dina anhöriga. Det finns 
även dagrum att vistas i. Dagrummen kan också lånas vid 
behov. 

Biblioteksservice 

På Edshöjden finns biblioteksservice med böcker och 
ljudböcker som byts ut regelbundet av kommunens 
bibliotekspersonal. 

Dator 

På Edshöjden finns en dator med internetuppkoppling. Den 
inryms i verksamheten ”IT för äldre”. Den kan lånas av dig 
som bor på Edshöjden. Personalen bistår med hjälp om du 
behöver. 



Facebook 

Du, dina anhöriga och vänner kan följa Edshöjdens 
verksamhet på vår egen Facebooksida. 

Besök 

Närstående och vänner är välkomna att besöka dig när du 
önskar. Ytterdörren låses kl. 17.00. Därefter ringer man på 
dörrklockan för att komma in. 

Utemiljö

Utemiljön är anpassad och lättillgänglig med promenadslingor 
och flera soffor och utemöbler sommartid. Vi har även ett 
växthus.  



Värdesaker 

I varje lägenhet finns en låda för värdesaker/kontanter i 
medicinskåpet. Vill du ha hjälp med förvaring av kontanter så 
kan personal vara behjälplig. Kassablad används för 
redovisning. Pengar och värdeföremål som inte är inlåsta 
ansvarar inte Edshöjden för. 

Trygghetslarm

Du kan alla tider på dygnet nå personal genom ditt personliga 
larm. 

Hemförsäkring 

Alla som bor på Edshöjden ska ha en egen hemförsäkring som 
inkluderar en ansvarsförsäkring. 

Telefon 

Om du vill ha telefon så kontaktar du själv din operatör för att 
få telefonen inkopplad. Telefonabonnemanget bekostar du 
själv. 

Post och tidning 

Posten lämnas och hämtas varje vardag centralt på 
Edshöjden, personalen delar sedan ut posten till 
lägenheterna. 

Egen dagstidning rekommenderas om man önskar det. 



Tvätt och städ 

Det du inte klarar av att städa själv hjälper vi dig med. Du har 
din egen städutrustning och en servicemedarbetare städar 
din lägenhet en gång i veckan. 

Varje lägenhet har egen tvättmaskin och torktumlare. 
Personalen hjälper till med tvätt om du så önskar. Du har dina 
egna sängkläder och handdukar. 

Fotvård och frisör 

Du fortsätter att besöka din fotvårdsspecialist och din frisör 
om du önskar det. Personal kan annars hjälpa till att boka tid 
hos fotvård och frisör som gör hembesök i din lägenhet. 

Hälsovård 

Sjuksköterska finns knuten till Edshöjden och finns på plats 
vissa dagar och tider. Kväll och natt kontaktar personalen 
sjuksköterska vid behov. 

Fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut finns knuten 
till Edshöjden. Vi arbetar i team med ovan nämnda 
yrkesgrupper samt omsorgspersonal och enhetens chef. 
Teamen har teamträffar regelbundet. 

Läkare 

Läkare besöker Edshöjden. Du bokar tid via sjuksköterskan. 
För att träffa den läkaren som gör besök på Edshöjden 
behöver du lista dig på Gamleby vårdcentral. Vill du behålla 
din tidigare läkare så går det bra, då får du göra läkarbesök 
hos den läkaren. 



Läkarbesök, mediciner och sjukresor bekostar du själv. Ett 
konto på apoteket rekommenderas, då det ibland blir mycket 
pengar att handskas med. 

Bostadstillägg 

Ansökan om bostadstillägg gör du genom pensions-
myndigheten. 

Avgifter 

Våra avgiftshandläggare svarar gärna på frågor om kostnader 
och avgifter. De nås på telefon: 0490-25 53 09. 

Synpunkter 

Dina synpunkter är viktiga för oss och kan gärna lämnas på en 
”tyck till-blankett” som du får av personalen eller enhetens 
chef. 



Adress och kontaktuppgifter 

Edshöjden 
Rävkullegatan 2 
594 74 Edsbruk 

Fastighetsbeteckning: Ed 10:6 

Kontaktperson:

----------------------------------------------------  
Telefon till personalgruppen:

----------------------------------------------------  
Ansvarig chef (namn, telefon):

---------------------------------------------------- 
Ansvarig sjuksköterska (namn, telefon):

---------------------------------------------------- 
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