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EN OMSORG MED HÖG KVALITET
I Staffanstorps kommun erbjuder vi omsorg med
människan i centrum. Vi på omsorgsförvaltningen
arbetar för att alla som behöver stöd ska känna sig
trygga och betydelsefulla och att de genom valfrihet kan påverka sin vardag. Därför är vi väldigt
glada och stolta över att vårt arbete uppskattas,
till exempel visar brukarundersökningar att vi har
bland de 25 procent bästa särskilda boendena i
landet. Det kvittot sporrar oss till att fortsätta att
leverera kvalitet, som främjar en god hälsa. Med

MYNDIGHETSENHETEN –
HÄR TAS BESLUTEN
Myndighetsenheten handlägger, utreder
och beslutar om insatser enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade samt färdtjänstlagen. På
myndighetsenheten arbetar biståndshandläggare, LSS-handläggare, avgiftshandläggare, SVU-handläggare (samverkan vid
utskrivning från slutenvården) samt funktion för förebyggande arbete med anhörigstödsamordnare och demenssjuksköterska.

den ambitionen är det självklart för oss att stå bakom FN:s globala mål för hållbar utveckling.
I denna broschyr berättar vi om de olika verksamheter vi har och vad vi kan erbjuda dig som kommuninvånare. Trevlig läsning!
GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET

SÅ ANSÖKER DU
Alla kontakter som du har med oss på
omsorgsförvaltningen ska andas värme
och respekt. Du kommer i kontakt med
bistånds- och LSS-handläggare genom vår
mottagningstelefon på 046-25 11 04 eller
på omsorg@staffanstorp.se.
Ansökan om hjälp och stöd kan alltså vara
muntlig eller skriftlig och behovet av stöd
prövas individuellt utifrån din livssituation.
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VALFRIHET ÄR TRYGGHET
Att själv kunna välja mellan olika boendeformer, och att kunna leva som man själv vill, ser
vi på Staffanstorps kommun som grunden till
ett tryggt och värdigt liv.
Därför tillämpar vi lagen om valfrihetssystem
(LOV) och lagen om offentlig upphandling

(LOU), som ger kommuner och landsting
möjlighet att införa ett system där medborgaren kan välja mellan olika utförare som erbju
der vård- och omsorgstjänster. Vi har valt att
använda oss av LOV för tjänsterna hemtjänst
och särskilt boende. Alla de olika utförarna är
godkända av kommunen.

Det finns idag inga skäl till att acceptera en
nedsatt livskvalitet för att man är funktionshindrad.
Strandbergs är ett bra val för dig som önskar
en flexibel, säker och trygg assistans!
Strandbergs erbjuder personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med
funktionsnedsättning i hela Sverige.
Vi strävar efter bra assistans för dig, så att du får en god livskvalitet. Vi ser bara
möjligheter och vi tror på att ingenting är omöjligt!
Vi uppskattar att alla är unika, därför erbjuder vi assistans som ska passa dig och
det just du behöver. Vi har flerårig erfarenhet av personlig assistans och vi vet om
hur viktigt det är att ha ett fungerande team samt att vara delaktig i beslut!
Välkommen att kontakta oss om du har ytterligare frågor och funderingar
Anne Strandberg Vd/verksamhetsansvarig 070-4187199
Gitte Hoffmann Personalansvarig 070-4949671
Fedaa Abo Rashed Personalsamordnare, talar svenska och arabiska. 073-1401410
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KORTTIDSBOENDE
Personer som efter en sjukhusvistelse är i
behov av mer träning eller stöttning kan
under en begränsad tid beviljas plats på
korttidsboende för vård, rehabilitering
eller avlösning. Korttidsplats i form av
avlösning kan ges vid enstaka tillfälle eller
som en regelbundet återkommande vistelse. Kommunens korttidsplatser finns på
Villa Vikhem och Klöverlyckan.

SÄRSKILDA BOENDEN MED MYCKET GOD
TRIVSEL
I Staffanstorps kommun har vi verkligen satsat
på våra särskilda boenden, som tillhör det översta skiktet i Sverige. Näringsrik och välsmakande
mat, ett rikt utbud av aktiviteter och en engagerad
personal är något som utmärker våra särskilda
boenden. Vi vill helt enkelt att du som är äldre ska
känna dig hemma här, i så stor utsträckning det
bara går.

Den enskilde kan ansöka om särskilt boende när
behovet av vård och omsorg är omfattande och
man inte längre klarar av att bo hemma med hjälp
och stöd i hemmet. I särskilt boende ges service,
omvårdnad och tillsyn dygnet runt. Kommunens
särskilda boendeplatser finns på Magnoliagården,
Sockerstan, Villa Vikhem, Villa Roos Park och
Klöverlyckan.

Humana Sockerstan - ett tryggt
och hemtrevligt äldreboende
Sockerstan är ett modernt äldreboende i Staffanstorp.
Här får du trygg omsorg dygnet runt och erbjuds
dagligen aktiviteter för en meningsfull vardag. Vi
umgås mycket i trädgården, planterar i vårt växthus och
promenerar i parken precis utanför oss.
Ring verksamhetschef Daniel på 0701-64 73 30 om
du har några frågor eller vill veta mer om oss. På
vårt Instagramkonto får du en inblick i vardagen på
Sockerstan.
Hemsida: www.humana.se/sockerstan
Instagram: humana_sockerstan
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HEMTJÄNST EFTER DINA BEHOV
De flesta äldre mår som allra bäst när de får bo
kvar hemma, även när ålder, sjukdom eller funktionsnedsättningar gör vardagen till en utmaning.
För att du ska kunna bo kvar hemma erbjuder
kommunen hemtjänst i form av serviceinsatser
som tvätt, städ och inköp samt personlig omvårdnad, till exempel hygien, på- och avklädning, hjälp
att komma upp på morgonen, toalettbesök, sociala
insatser, ledsagning, utevistelse och socialt stöd.
I Staffanstorp jobbar vi aktivt med att ta till oss
nya innovationer, för att kunna erbjuda en så attraktiv hemtjänst som möjligt. Nyckelfria lås, trygghetskameror, digital läkemedelssignering och egen
larmgrupp är några exempel. Vi ser till att du som
blir beviljad hemtjänst får det stöd du behöver för
att kunna bibehålla din förmåga utifrån vem du är.

Eldsjälar som vill
göra skillnad för dig
• Hemtjänst
• Hemsjukvård
• Hushållsnära tjänster
• Speciella behov
Hur hanterar vi Covid-19?
För att minska smittrisk började vi
redan i april använda munskydd.
Vill du ställa en fråga?
Kontakta Annika, vår enhetschef
Epost: annika.berg@abello.se
Telefon: 0733-23 19 75
www.abello.se

Vid behov finns hjälp att få under alla tider på
dygnet.
Kommunens hemtjänstutförare är Abello, Agaten,
Förenade Care, Städtanten och Olivia.
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HEMTEAM – HJÄLPER DIG NÄR DU
KOMMER HEM
Efter en sjukhusvistelse kan det vara svårt att
veta vilken hjälp, vilket stöd och vilka hjälpmedel som behövs vid hemkomsten. Hemteamet
möter upp dig vid hemkomsten och gör en bedömning av behovet av hjälp. Det kan även bli
aktuellt med hemteamsinsatser efter en vistelse
på korttidsplats.

Hemteam kan också beviljas om situationen
i hemmet har förändrats och den enskilde
omgående behöver omfattande hjälp i form av
personlig omvårdnad. Hemteam är ett bistånd
som täcker all omsorg och rehabilitering i hemmet under en period upp till tre veckor. För
mer information, kontakta vår mottagnings
telefon på 046-25 11 04.
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KÄNN DIG LUGN
MED TRYGGHETS
LARM
Trygghetslarmet finns till för dig som känner sig osäker eller otrygg i ditt hem. Du
kan använda trygghetslarmet vid oförutsedda och akuta händelser i hemmet. Larmet är kopplat till kommunens larmpatrull
och det går att påkalla hjälp under hela
dygnet. För mer information, kontakta vår
mottagningstelefon på 046-25 11 04.

NATTPATRULLEN
– DITT STÖD
NATTETID
Vår nattpatrull utför fasta uppdrag i ordinärt boende och besvarar trygghetslarmen
under natten.

Omtanke - Vänlighet - Service

Förenade Care
Magnoliagården

vård och omsorgsboende

Magnoliaträffen
och Villa Magnolia
dagverksamheter

Förenade Care Hemtjänst
Tel. växel 040-601 81 00
www.forenadecare.com

Ta med dina vanor och
fortsätt leva livet hos oss
Förenade Care är familjeföretaget inom vård
och omsorg. Vårt Leva Livet-koncept handlar om att ge mening åt livet - hela livet,
utifrån dig, dina förutsättningar, behov och
önskemål. Vi arbetar engagerat för god vård
och omsorg, trygghet, gemenskap och glädje.
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HEMSJUKVÅRD – TRYGG VÅRD I HEMMET
Hemsjukvård innebär att du får den sjukvård
du behöver hemma, om du inte kan ta dig till
en vårdcentral och heller inte kan få hjälp av
någon annan att ta dig dit.

hantering. Distriktssköterska ansvarar också för
förskrivning av inkontinenshjälpmedel. En del
av hemsjukvårdsuppgifterna utförs av delegerad omvårdnadspersonal.

Distriktssköterska/sjuksköterska svarar bland
annat för bedömning, hälsoförebyggande
arbete, rådgivning och sjukvård så som sårvård,
injektioner, blodprovstagning och läkemedels-

För kontakt med sjuksköterska för råd och
stöd har vi telefontid måndag–fredag 13–14.30
på 046-25 11 95. Övrig tid kan meddelande
lämnas på telesvar.
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Björka Assistans skapar genom personlig assistans god
livskvalité för barn, ungdomar och vuxna i hela Sverige.
För oss är det en självklarhet att matchningen av assistenter
passar dina behov och aktiviteter du är intresserad av.

Kontakta oss så berättar vi mer
www.bjorka-assistans.se
010-330 85 00
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REHABILITERING – GER DIG STYRKA FÖR ETT
GOTT LIV
Rehabilitering innebär att du får den träning du
behöver för att bättre kunna bibehålla och/eller
träna upp dina fysiska, psykiska och sociala funktioner och leva ett så självständigt och aktivt liv
som möjligt.
På REHAB-enheten arbetar arbetsterapeuter och
fysioterapeuter. De vänder sig till dig som är 20 år
och äldre och bor i ordinärt boende, på LSS-boenden, på det särskilda boendet Klöverlyckan i Hjärup samt till dig inom socialpsykiatri/boendestöd.
Du kan nå rehabiliteringspersonalen på telefon
046-25 11 32, måndag–torsdag, 8–11 och fredagar
10–12.

Till REHAB-enheten kan du höra av dig gällande
frågor kring rehabilitering/habilitering, hjälpmedel
bostadsanpassning med mera.
Rehabilitering kan ske i ditt hem eller i samband
med vistelse på korttidsboende. Hjälpmedel kan
efter bedömning provas ut och förskrivas av
arbetsterapeuter och fysioterapeuter, som också
kan ge råd och stöd samt träning i samband med
förskrivningen.
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BOSTADS
ANPASSNING
Om du har en varaktig funktionsnedsättning, och svårigheter att klara vardagsaktiviteter i din bostad, kan du få råd och
stöd av arbetsterapeut som också kan
göra en bedömning och skriva intyg vid
behov av bostadsanpassning.
Beslut om åtgärder och ersättning fattas
av kommunens bostadsanpassningshandläggare. Du når dem på telefon
046-25 17 93.

HEMTJÄNST

HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER

KONTAKTA OSS

För dig som fortfarande vill bo kvar
hemma men som behöver
stöd i vardagen.

Agaten erbjuder dig avlastning i
hemmet och hjälper dig med de
vardagssysslor du behöver hjälp med.

Emelie Borgström
0724-545 780
emelie.borgstrom@agatenhemtjanst.se
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DAGVERKSAMHET FÖR PERSONER MED
KOGNITIV SJUKDOM/DEMENSSJUKDOM
För personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom finns möjlighet att deltaga i dagverksamhet
på Magnoliaträffen eller Villa Magnolia. Syftet är
att erbjuda social stimulans och aktivering. För

mer information, kontakta vår mottagningstelefon
på 046-25 11 04 eller demenssjuksköterska på
046-25 12 09.

STÖD VID KOGNITIV
SJUKDOM/DEMENS
SJUKDOM
För personer med kognitiv sjukdom/
demenssjukdom, samt för deras anhöriga, finns tillgång till råd och stöd av
demenssjuksköterska. För mer information, kontakta demenssjuksköterska på
046-25 12 09.
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ANHÖRIGSTÖD – GER
DIG KRAFT ATT ORKA
Kommunen erbjuder anhörigstöd för att
underlätta för de personer som vårdar eller stödjer närstående som är äldre, svårt
sjuka eller har funktionshinder.
Stödet kan ges på olika sätt, som:
•

Indirekt stöd – stöd eller bistånd till
den närstående.

•

Direkt stöd till den anhörige, till
exempel anhöriggrupper, kontakt
med kommunens anhörigsamordnare,
föreläsningar för anhöriga, särskilda
utbildningar, stödgrupper, träffpunkter, samtal och handledning.

För mer information, kontakta anhörigsamordnare på 046-25 12 23.

ANHÖRIGSTÖD PSYKISK
OHÄLSA
För dig som stödjer/hjälper någon med
psykisk ohälsa erbjuds stöd i form av
samtal, anhörigkafé och föreläsningar.
För mer information, kontakta samordnare på Trivselpunkten på 046-25 12 99.

Stress och utmattningssymptom?
Har du en period i ditt liv som du behöver hjälp att ta dig igenom?
Känner du dig klämd mellan familjen och studierna/jobbet?
Familjeterapeuterna Syd använder evidensbaserade metoder för att hantera stress,
depression och ångest. I parterapi, familjeterapi och individuell terapi eller hos en
av våra coacher erbjuds du och din familj verktyg till bättre hälsa.
Står du inför en ny karriär och behöver bottna i dig själv är du välkommen
att kontakta oss.Vi arbetar även med chefscoaching.

Vi behandlar både online, globalt och live på våra mottagningar. Läs mer om våra tjänster på familjeterapeuterna.com
eller boka direkt på familjeterapeuterna.kaddio.com/booking
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SOCIALPSYKIATRI – STÖD TILL PERSONER
MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING
För vuxna personer med långvarig psykisk
ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning som
behöver insatser för att klara sitt dagliga liv,
finns möjlighet att få stöd från kommunens

Behöver du hjälp i hem och
trädgård?
Våra pigga seniorer hjälper
dig med hushållsnära
tjänster till bra priser.
Trädgårdsarbete
Hem-, flytt- och storstäd
Fönsterputsning
Enklare snickeri- och
målningsarbeten

www.femtiofem.se 070-515 19 38 staffanstorp@femtiofem.se

socialpsykiatri i form av boendestöd och personligt ombud. Du ansöker om insatsen via vår
mottagningstelefon på telefon 046-25 11 04
eller på omsorg@staffanstorp.se.

Klöverlyckan
Klöverlyckan är ett litet vårdboende i centrala
Hjärup som finns till för att du eller en
anhörig ska få hjälp med det
vardagliga livet.

Centrumstigen 4B, Hjärup
040-46 21 17
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VÄLKOMMEN TILL VINDROSEN
Stiftelsen Vindrosens verksamhet är vackert belägen i Vollsjö, mitt i det skånska
kulturlandskapet. Hos oss ges individen möjlighet att växa utifrån sina egna
förutsättningar. Med en god balans mellan det praktiska, det konstnärliga och
det teoretiska söker vi aktivera hela människan i utvecklingens process. I en lugn,
välstrukturerad och harmonisk miljö på landsbygden, med kunniga och erfarna
medarbetare, ryms möjligheter att växa i tanke, känsla och vilja. Med utgångspunkt i waldorf- och läkepedagogikernas väl beprövade metoder finner vi
lösningar för skolgång, boende eller daglig verksamhet som passar alla.
info@stiftelsenvindrosen.se

Stiftelsen Vindrosen
Vallarumsvägen 143-12, 275 68 Vollsjö
facebook.com/stiftelsenvindrosen.se
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TRIVSELPUNKTEN – MÖTEN SOM BERIKAR
LIVET
Trivselpunkten är en social mötesplats för seniorer
och vuxna personer med psykisk ohälsa som bor i
ordinärt boende.
Det är en förebyggande verksamhet som kan leda
till ökad livskvalitet och hälsa genom stimulerande aktiviteter i en social gemenskap i samverkan
mellan besökare, frivilliga, föreningar och privata
utförare med flera.
På Trivselpunkten erbjuds en blandning av aktiviteter, föredrag, underhållning samt möjligheter till
att skapa kontakter och mötas i vardagen.

Trivselpunktens personal erbjuder också förebyggande hembesök till alla som blir 80 år. Då kan
du få ett förebyggande samtal efter dina önskemål
och information kring de insatser och stöd som
kommunen kan tillhandahålla för seniorer.
Trivselpunkten har öppet vardagar 8–17 och det
går bra att titta in utan föranmälan.
Du når Trivselpunktens personal på
046-25 12 99, helgfria vardagar 8–12 och 13–15
eller på trivselpunkten@staffanstorp.se.
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ĨƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐĨƂƌĂƩǀĊƌĂƵƉƉĚƌĂŐƐŐŝǀĂƌĞƐŬĂŵƂƚĂƐĂǀĨƂƌƐƚĊĞůƐĞŽĐŚŐŽĚ
ƌĊĚŐŝǀŶŝŶŐŝĚĞŶůƂƉĂŶĚĞŬŽŶƚĂŬƚĞŶŵĞĚĚĞŶƐŽŵĂŶƐǀĂƌĂƌĨƂƌĂƐƐŝƐƚĂŶƐĞŶƐ
ŐĞŶŽŵĨƂƌĂŶĚĞ͘
,ĂŶĚůĞĚŶŝŶŐƐƵƚďŝůĚĂĚĞƵƉƉĚƌĂŐƐĐŚĞĨĞƌƐŽŵƐƚƂƩĂƌĂƐƐŝƐƚĞŶƚĞƌŶĂŝĂƩƵƞƂƌĂƐŝŶĂĂƌďĞƚƐƵƉƉŐŝŌĞƌƉĊĞƩ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůůƚŽĐŚŬŽŵƉĞƚĞŶƚƐćƩ͘

KĂǀƐĞƩŽŵĚƵƌĞĚĂŶŚĂƌĂƐƐŝƐƚĂŶƐŽĐŚƚǇĐŬĞƌǀĊƌƚ
ƐćƩĂƩĂƌďĞƚĂǀĞƌŬĂƌŝŶƚƌĞƐƐĂŶƚĞůůĞƌŽŵEŝ
ĨƵŶĚĞƌĂƌƉĊĞůůĞƌƐŬĂůůĂŶƐƂŬĂćƌEŝǀćůŬŽŵŶĂĂƩ
ŬŽŶƚĂŬƚĂŽƐƐĨƂƌĞƩĨƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐƐůƂƐƚŵƂƚĞ͘

ϬϰϬͲϭϮϭϮϭϭ
ĂƐƐŝƐƚĂŶƐΛũĞŶŐůĂ͘ƐĞ
ũĞŶŐůĂ͘ƐĞ

^ŵĂƌƚĂůƂƐŶŝŶŐĂƌĨƂƌĂƩŚĂŶƚĞƌĂ
ĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂĚĞůĂƌŶĂ͕
ƐĊǀŝĂůůĂŬĂŶůćŐŐĂĨŽŬƵƐ
ƉĊŚƵƌǀŝŬĂŶŚũćůƉĂƐĊƚ
ĂƩŐƂƌĂĂƐƐŝƐƚĂŶƐͲ
ĂŶǀćŶĚĂƌĞŶƐǀĂƌĚĂŐ
ƐĊďƌĂƐŽŵŵƂũůŝŐƚ͘
ŬŽŶŽŵŝƐŬƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƐ͘
ŝǀĊƌƚǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐƐƚƂĚŚĂƌĚƵƐŽŵ
ĂƐƐŝƐƚĂŶƐĂŶǀćŶĚĂƌĞĞůůĞƌĨƂƌĞƚƌćĚĂƌĞĨƵůůŬŽůůƉĊ
ĞŬŽŶŽŵŝŶŝĂƐƐŝƐƚĂŶƐĞŶ͕ĂůůƟĚ͘
ƩũƵƌŝĚŝƐŬƚƚĞĂŵƐŽŵŬŽƐƚŶĂĚƐĨƌŝƩŚũćůƉĞƌĚŝŐ
ƐŽŵĂƐƐŝƐƚĂŶƐĂŶǀćŶĚĂƌĞŚŽƐ:ĞŶŐůĂKŵƐŽƌŐŵĞĚ
ĂŶƐƂŬŶŝŶŐĂƌŽĐŚƂǀĞƌŬůĂŐĂŶĚĞŶĂǀŽůŝŬĂƐůĂŐ͘
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ANSÖKAN ENLIGT LAGEN OM STÖD OCH
SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE
LSS innehåller tio olika typer av hjälp för att ge
stöd och service. Du kan få stöd med följande:
1. Rådgivning och annat personligt stöd.
2. Personlig assistans eller ekonomiskt stöd till
sådan assistans.
3. Ledsagarservice.
4. Kontaktperson.
5. Avlösarservice i hemmet.
6. Korttidsvistelse utanför hemmet.
7. Korttidstillsyn om du är skolungdom över tolv
år.
8. Bostad i familjehem eller bostad med särskild
service för barn och ungdomar som behöver
bo utanför föräldrahemmet.
9. Bostad med särskild service eller annan särskilt
anpassad bostad för dig som är vuxen.
10. Daglig verksamhet för dig i yrkesverksam ålder
som saknar arbete och inte utbildar dig.

Du kommer i kontakt med LSS-handläggare genom vår mottagningstelefon på 046-25 11 04 eller
via e-post på omsorg@staffanstorp.se.
LSS-verksamheterna i kommunen bedrivs enligt
LOU, lagen om offentlig upphandling.
Frösunda Omsorg ansvarar för tre gruppboenden
och två serviceboenden för vuxna samt korttidsverksamhet för målgruppen barn, ungdomar
och vuxna med beslut enligt LSS.
Nytida ansvarar för daglig verksamhet i kommunen men också på olika arbetsplatser runt om
kommunen.
Kurera AB tillhandahåller personlig assistans och
ledsagarservice.

SÅ ANSÖKER DU
Ansökan om hjälp och stöd kan vara
muntlig eller skriftlig. Behovet av stöd
prövas individuellt utifrån din livssituation.
Du kommer i kontakt med LSS handläggare genom vår mottagnings
telefon på 046-25 11 04 eller via mail
omsorg@staffanstorp.se.
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Välkommen till Vardaga – hos oss
är varje dag lika viktig
VILLA ROOS PARK

Sinnenas trädgård väcker minnen med dofter,
smak och blick
Villa Roos Park är ett demens
vänligt boende och det innebär
att vi arbetar mycket med
moment som väcker minnen.
2021 anläggs Sinnenas trädgård
som är specialplanerad med hjälp
av Sveriges Lantbruksuniversitet
i Alnarp. Den ska locka till utevistelse med dofter, igenkännande
prakt och fruktsmaker som man
minns. En liten bit från trädgården finns en egen butik som är en
aktivitet där man känner igen varor och beteendet att handla. Där
finns också ett mysigt sommarcafé.
Villa Roos Park
Annerovägen 1
Staffanstorp

Platser: 63
Avdelningar: 7

Kontakt:
Helen Frennemark Hållö, verksamhetschef
073-514 67 17, helen.frennemarkhallo@vardaga.se

VILLA VIKHEM

Fysisk aktivitet för bättre hälsa
Fysisk aktivitet är viktigt för såväl fysisk
som psykisk hälsa.
Villa Vikhem har inriktning mot fysiska
aktiviteter. Förutom promenader och utevistelse så finns det möjlighet till kombinationsträning, qigong och meditation. Fina
lokaler för träning inomhus och ett utegym.
Hundar, katter eller andra husdjur är välkomna att flytta in på boendet. Det finns
både permanenta och korttidsplatser.
Villa Vikhem
Vikhems bygata 100
Staffanstorp

Platser: 60
Avdelningar: 6

Kontakt:
Lisa Goncalves, verksamhetschef
076-621 74 32, lisa.goncalves@vardaga.se

Läs mer på vardaga.se/aldreboendestaffanstorp

Staffanstorps kommun
Rådhuset, Torget 1
245 80 Staffanstorp
Telefon, växel:
046-25 11 00
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