
ATTENDO MEJERIGATAN 
LIVSSTILSBOENDE MED INRIKTNING SPORT & SPA

VÅRD & OMSORG Att du får din omsorg på det sätt du 
vill ha den är vårt mål. Hos oss får  du en kontaktman 
som ansvarar för dig och planeringen av dina insatser 
utifrån dina önskemål. Tillsammans skapar ni en indi-
viduell genom förande plan som bland annat innehåller 
din levnadsberättelse samt önskemål om hur du vill ha 
det i din vardag. 
 Attendo Mejerigatan är bemannat dygnet runt 
av våra professionella och engagerade medarbetare. 
Minst 85 procent av vårdpersonalen har undersköter-
skeutbildning.
	 En	sjuksköterska	finns	alltid	tillgänglig	på	boendet	
dagtid	och	på	kvällar	och	helger	finns	en	joursjukskö-
terska att tillgå. Alla som bor hos oss på Mejerigatan 
har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som är 
ansvarig för just din hälso- och sjukvårdplan. Vi är 
kopplande till Vellinge Vårdcentral och läkare kommer 
till oss varje vecka för hembesök. 

Attendo Mejerigatan är ett livsstilsboende med inriktning 
Sport & Spa. Här finns bubbelbad, bastu och en tränings-
lokal. Vi fokuserar på välmående i både kropp och sinne. 

 Du har också tillgång till en arbetsterapeut och till 
en fysioterapeut som kommer till verksamheten varje 
vecka och vid behov. De håller i både individuell trä-
ning och gruppträning.

Boende
Boendet	består	av	tre	våningsplan	med	54	ljusa	fina	lä-
genheter fördelade på sex avdelningar med tillhörande 
trevliga gemensamma utrymmen.
 Lägenheterna är utrustade med trinettkök och ett 
stort tillgänglighetsanpassat badrum med dusch. Säng 
och	sängbord	finns	i	lägenhten	när	du	kommer.	I	övrigt	
möblerar du med dina egna möbler och tar med dig 
sänglinne, kudde, täcke, hygienartiklar och kläder. Vi 
hjälper dig självklart med tvätten.
	 Det	finns	wifi	och	ett	grundutbud	för	TV.	Det	finns	
även möjlighet till ip-telefoni. Du ansvarar själv för att 
teckna, underhålla och säga upp ditt telefonabonne-
mang. Hemförsäkring tecknar du själv. 

Med hjärta 
för omsorg!



Matglädje
Måltiderna är en viktig del av dagen, vi skapar en lugn 
och trevlig måltidsmiljö som inbjuder till gemenskap 
och samvaro. Vi arbetar med ett måltidskoncept som 
innebär att vi lagar så mycket vi kan från grunden för 
att sprida doft och öka aptit. Våra menyer är framtag-
na i samråd med kostvetare och dietist och vi använ-
der ett kostplaneringssystem för att beräkna närings-
innehållet. På helgen och vid högtider dukar vi alltid 
extra	fint	och	följer	de	traditioner	som	finns.

Aktiviteter
Attendo Mejerigatan har en anställd äldrepedagog som 
tillsammans med våra medarbetare kan erbjuda ett 
rikt utbud av aktiviteter anpassade efter ork, intressen 
och önskemål. Allt från gruppgymnastik och spel till 
dans, sångstunder och gudstjänster. Vår äldrepedagog 
ansvarar för planeringen av våra aktiviteter och vi har 
minst två aktiviteter varje dag.

FAKTA
Byggår 2017
Lägenheten är på 32 kvm 
Hyra 6 884 kr exkl el 

Följ oss på Instagram: 
attendo_mejerigatan

 Vi har en egen Attendobuss med vilken vi tar oss 
iväg på utfärder varannan vecka till havet, caféer och 
andra	inspirerande	utflyktsmål.	Verksamhetens	spa	
används för rekreation och vårt gym för främja hälsa 
och	välmående.	I	vår	trädgård	finns	möjlighet	till	
sköna	stunder	i	solen	och	när	vädret	tillåter	flyttar	vi	
gärna ut våra aktiviteter dit.

Närstående
Dina nära och kära är alltid välkomna att hälsa på.  
Vi	bjuder	även	in	till	anhörigträffar	ett	par	gånger	
per år och nyhetsbrev skickas regelbundet ut till alla 
närstående. Vi har också återkommande boende- och 
närståenderåd.
	 I	appen	Attendo	Nära	får	dina	närstående	en	in-
blick i din vardag på boendet. Här delar vi med oss av 
bilder	och	filmer	från	våra	aktiviteter,	utflykter	och	
stunder	runt	kaffebordet.
	 Vid	fester	och	högtidsfirande	bjuder	vi	även	in	när-
stående så att vi kan ha det lite trevligt tillsammans! 

Kontakta oss!
Caroline Jaeger, verksamhetschef
073-368 26 04, caroline.jaeger@attendo.se

Avd 1: 040-693 38 61
Avd 2: 040-693 38 62
Avd 3: 040-693 38 63
Avd 4: 040-693 38 64
Avd 5: 040-693 38 65
Avd 6: 040-693 39 66

Sjuksköterska: 072-143 34 17, 040-693 38 80


