
Fakta Strandhagen

Varför har Gnesta kommun 
byggt ett nytt äldreboende?

n Gnesta kommun satsar på de äldre! 
Vi vill kunna erbjuda ett nytt, stort och 
fräscht äldreboende med luftiga ytor 
och tilltalande miljöer, såväl inomhus 
som utomhus.  
                                                         
n Vi vill samtidigt kunna erbjuda 
ett tekniskt modernt äldreboende med  

flexibla lösningar som möjliggör för 
både äldreboende och demensboende.

n Det har funnits ett ökat behov av 
demensboende i kommunen, vilket nya 
Strandhagen också erbjuder.

n Projektet Strandhagen har även 
varit en viktig del av utvecklingen av 
området vid Frönäs och för hela Gnesta 
tätort, som är i ständig tillväxt.

Nu har flyttlasset äntligen gått från Frustunagården till Sjö
gatan 1 vid Frönäs – där Gnesta kommuns nya, fina och moder
na äldreboende Strandhagen nu står färdigt.

För dig som vill veta mer om Strandhagen följer här informa
tion och fakta kring det nya äldreboendet.



Fakta om boendet

n Strandhagen består av två plan med 
totalt fyra enheter, två för demensboen
de och två för äldreboende. Finns behov 
av att ställa om fler enheter till demens
boende i framtiden så har vi möjlighet
en att göra det, tack vare de flexibla 
lösningar som finns i fastigheten.

n Det är 44 lägenheter om 35 kvadrat
meter, alla med eget badrum, tvättma
skin och trinettkök. 
Alla toalettstolar och handfat i lägenhe
terna är höj och sänkbara med tillhö
rande räcken, för att kunna anpassas till 
den boendes behov.

n Möjlighet till parboende erbjuds 
också då fyra lägenheter utrustats med 
förbindelsdörr som gör det möjligt att 
öppna upp mellan två lägenheter.

n Färger, inredning, möbler och tex
tilier är noga utvalda och har anpassats 
för de äldres behov. 
Färgerna är ljusa, varma och harmonis
ka samtidigt som alla möbler och gardi
ner i allmänna utrymmen är av flamsä
kert material.

n Det finns stora, luftiga samlingsrum 
med tillhörande rymliga balkonger. Se
parata TV-rum finns även i anslutning 
till dessa rum.

n Strandhagen har eget tillagningskök 
– det medför hemlagad mat direkt på 
bordet utan transporter. 
 
n Ett spabad finns på nedre plan som 
kan nyttjas av alla beonde. Det tipp
bara, speicalanpassade badkaret gör 
det möjligt även för rullstolsburna att 
kunna bada. 



Satsning på utemiljö och 
trädgård
n Strandhagen får en vacker och 
trevlig trädgård med promenadvägar, 
vattenspegel, sittplatser, orangeri och 
pergola. 

n En ergonomisk, elektronisk 
gungstol som även kan användas utom
hus gör det även möjligt för avslappning 
under bar himmel.

Digitala möjligheter
n Strandhagen utrustas med modern 
teknik; wifi, digital aktivitetsplanering, 
möjlighet till SmartTV och samtal via 
Skype. Även digitala medicinskåp. 

n Nytt larmsystem installeras med 
möjlighet till kameraövervakning för de 
boende som önskar det.

Nya namn på enheterna
n Frustunagårdens tidigare enhets
namn; Gullvivan, Blåklockan, Violen, 
Snödroppen och Näckrosen ersätts nu 
av Strandhagen 1, 2, 3, 4. Tanken är att 
stärka Strandhagens namn och varu
märke, samtidigt som alla boende får 
en egen riktig adress – här bor alla på 
Strandhagen. 

Så gick flytten från 
Frustuna gården till
n Gnesta kommun har gjort allt som 
går för att underlätta processen för 
de boende som nu har fått flytta från 
Frustunagården till Strandhagen. Vårt 
mål har varit att skapa en så lugn, trygg 
och säker flytt för alla som möjligt.

n Vi har givetvis ansvarat för, utfört 

och bekostat allt det praktiska kring 
själva flytten.

n Flytten har skett under en veckas 
tid under vecka 12, där i princip en en
het har flyttat per dag. 

n De boende har på morgonen på 
sin flyttdag fått åka taxi från Frustu
nagården till Strandhagen. På Plats på 
Strandhagen har de fått äta frukost och 
tillsammans med personalen spendera 
dagen på Skogsgläntans demensdag
vård, i väntan på att packningen ska 
anlända och rummen blir iordningställ
da. På eftermiddagen har de sedan fått 
gå hem till sin nya bostad. 

n Den personal som arbetade på 
Frustunagården har flyttat med verk
samheten och arbetar nu på Strandha
gen.

Kontakt!
Anders Hallinder, enhetschef 
Strandhagen: 0158275 155 
anders.hallinder@gnesta.se 

Anne Ringdahl, verksamhetschef 
äldreomsorgen: 0158275 568
anne.ringdahl@gnesta.se

Ann Malmström, förvaltningschef 
Socialförvaltningen: 0158275 636 
ann.malmstrom@gnesta.se

Viktoria Axzell, demenssamordna
re/Silviasyster: 0158275 924
viktoria.axzell@gnesta.se 

Josefin Andersson, kommunikatör 
Socialförvaltningen: 0158275 147
josefin.andersson@gnesta.se 


