
Meningsfull vardag  
i positiv miljö
Tyresö kommun bedriver dagverksamhet för personer med 
 demenssjukdomar och  kognitiva  funktionsnedsättningar. 
I Tyresö finns två  dagverksamheter: Solgläntan och  Björkträffen. 
Dagverksamhet är en  biståndsbeslutad insats.

TYRESÖ DAGVERKSAMHET

Solgläntan  
Björkträffen



Dagverksamhet 
för personer med demenssjukdomar och 
 kognitiva funktionsnedsättningar
Målsättning och vårdfilosofi
Vi som arbetar på dagverksamheten har som mål är att 
skapa en trivsam miljö med ett meningsfullt innehåll för dig 
som deltagare. Vi lägger stor vikt vid att ge dig en tydlig-
het och struktur i vardagen, med anpassade aktiviteter och 
 social samvaro.

Allt vi gör tillsammans på dagverksamheten utgår ifrån 
 stiftelsen Silviahemmets vårdfilosofi och dess fyra hörn-
stenar; närståendestöd, teamarbete, symptomkontroll och 
kommunikation.

Trygg vardag
Hos oss är du i fokus och vi utgår från dina behov, önskemål 
och förmågor. Vi har till exempel lättare gymnastik, musik- 
och sångstunder, går på promenader och gör utflykter.  
Vi äter frukost och lunch tillsammans, och på eftermiddagen 
dricker vi kaffe. Tillsammans skapar vi en vardag med gläd-
je, trygghet och välbefinnande. 

Personal
Vi som arbetar på dagverksamheten har lång erfarenhet 
av arbete inom äldreomsorgen och är Silviahemcertifiera-
de. Det innebär att all personal du möter och lär känna här 
har genomgått en gedigen utbildning inom demensvård, vid 
 stiftelsen Silviahemmet.

För att ge dig ett personligt bemötande, blir en av oss i 
 personalen din kontaktman.

Anhöriga
Relationen och samarbetet med dina anhöriga är viktigt. 
Närstående är alltid välkomna på besök och får gärna vända 
sig till dagverksamheten för råd och stöd. Vi ber dock alltid 
anhöriga att ringa och avtala tid innan besök.

Mer information
Vill du veta mer om hjälpinsatser inom socialtjänsten, 
 kontakta:

Biståndshandläggare: 08-578 291 00

Anhörigkonsulent: 08-578 298 78,  
anhorigkonsulent@tyreso.se
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FAKTA

Dagverksamheten  
Solgläntan
Regnbågsgatan 8
135 40 TYRESÖ
Tel: 08-578 275 89, 08-578 275 90

Dagverksamheten 
 Björkträffen
Bollmoravägen 28D
135 40 TYRESÖ
Tel: 08-578 280 45

Vi nås vardagar mellan klockan 
08.00 och 16.00. 

Postadress 135 81 Tyresö
Besöksadress Marknadsgränd 2 
Telefon 08-578 291 00
kommun@tyreso.se
www.tyreso.se
www.facebook.com/tyresokommun


