
Kompetens 

Vi har personal som trivs och som har arbetat många år på Grännäs Strand vilket 
skapat hög kompetens och erfarenhet, vi anlitas ofta som utbildare och 
handledare.   

För oss på Grännäs Strand är det viktigt att du får ett så innehållsrikt liv som 
möjligt. Vårt synsätt är att alla människor är olika med olika behov och 
förutsättningar. Med det synsättet i fokus gör vi allt för att du som bor på 
Grännäs Strand ska ha det bra och trivas. 

Vi lägger stor vikt vid att du ska få rätt kontaktperson som lär känna dig och dina 
behov lite extra. Kontaktpersonen bistår dig med mindre inköp eller annat som 
du kan behöva hjälp med.  

Tillsammans upprättar vi en plan där vi lägger upp mål och delmål för dig. 
Boendet är bemannat dygnet runt, året om, nattetid med vaken personal.  

Det finns en sjuksköterska på plats dagtid och sjuksköterskor på jour kväll, natt 
och helg. Vår egen patientansvariga läkare med specialistkompetens inom 
neurologi har rond en gång i månaden och finns alltid tillgänglig på telefon för 
konsultation. Arbetsterapeut kommer till oss varannan vecka samt att 
sjukgymnast och logoped kommer vid behov. Vi vill att omvårdnadspersonalen 
lägger all fokus på våra boende och därför har vi valt att även anställa 
vaktmästare, lokalvårdare och en egen kock som lagar mat från grunden. 

Aktiviteter och måltider  

Vårt utbud av aktiviteter är stort. 
Inomhus erbjuder vi regelbundet att få 
gå tipspromenader, att vara med att 
spela sällskapsspel samt bingo. Det 
finns även möjlighet att delta på våra 
film- och temakvällar. Någon gång i 
veckan anordnar vi underhållning med 
exempelvis musik.  

Några av våra utomhus aktiviteter är ridning, trädgårdsskötsel, fiske, 
promenader, dagsutflykter och kortare resor med övernattning.  

 

Vi har en bil och en handikappanpassad buss som gör det enkelt för oss att 
komma ut på utflykter/aktiviteter. Vi har av erfarenhet sett att det skapar en 
lugnande effekt och det ger många fina samtalsstunder tillsammans som skapar 
trygghet. 

Vi har ett eget restaurangkök med en egen kock, han lagar näringsrik och 
konsistensanpassad mat. Kocken är lyhörd för önskemål och erbjuder 
husmanskost och specialkost efter önskemål. 

Förbättringsarbete 

Vi vill ha ett gott samarbete med anhöriga, de är värdefulla både för dig och oss. 
Anhöriga, vänner och legala företrädare är alltid välkomna hit, allt utifrån dina 
önskemål. De har också möjlighet att framföra önskemål, synpunkter och, 
förbättringsförslag samt att få information om förändringar i verksamheten. Vid 
sina besök är de välkomna att bo i vår övernattningslägenhet. 

Fysisk miljö 

Grännäs Strand byggdes 2008, och ligger i en vacker skärgårdsmiljö, med utsikt 
över Valdemarsviken. Du bor i en egen lägenhet på 30 kvadratmeter med stort 
handikappanpassat badrum och trinettkök. 

Har du behov av en höj- och sänkbar 
säng står vi för den. Vill du bo på prov 
hos oss, kan vi hjälpa till med en 
tillfällig möblering. Du har tillgång till 
tre stora gemensamhetsutrymmen. 
Det största är hela 132 kvadratmeter 
stort med utsikt över havet. På 
baksidan har vi stora balkonger som 

vetter mot vattnet samt uteplatser på framsidan. Grännäs Strand har också en 
stor sal för konferenser med grupper på upp till ett tiotal personer. Vi håller som 
bäst på att bygga upp en ”sinnenas trädgård”.  

Valdemarsvik ligger vid E22. Buss från Stockholm stannar i samhället. Vi kan möta 

upp med vår egen handikappanpassade buss vid till exempel tågstation eller 

flygplats.  

 



 

 

Referenser 

Många upplever att det blir enklare att leva med sin sjukdom när man 

har människor i samma situation kring sig och när man pratar med 

någon som förstår situationen eller varit med om något liknande 

tidigare. 

Många av våra boendes anhöriga är mycket nöjda och har möjlighet att 

lämna referens över boendet.  

Verksamheten är svår att beskriva i ord, för att få rätt känsla och intryck 

om du kan tänka dig att bo här skulle vi rekommendera att komma på 

ett besök. Ta gärna med anhörig eller någon från din kommun. 

Om det skulle vara svårt att komma på besök av någon anledning kan vi 

komma till dig och berätta om vår verksamhet och lyssna på dina 

önskemål och behov. Hör av dig om det låter intressant eller om du vill 

veta mer över telefon. 

Verksamhetschef Kerstin Larsson 073-500 58 17 Kerstin.larsson@nytida.se 

Gruppchef Katarina Sjöberg Tel 070-668 02 55 Katarina.sjoberg@nytida.se 

Gruppchef Anna Rolandsson Tel 073-525 41 34 Anna.rolandsson@nytida.se 

 

 

 

 

Grännäs Strand Valdemarsvik 

 

Specialiserad vård i skärgårdsmiljö, för personer från 30 år och uppåt. 

 

Vi tar emot personer med demensdiagnoser, särskilt Huntingtons sjukdom samt 

personer med grav personlighetsstörning. 

Vi har möjlighet att erbjuda växelvård, provboende, samt permanent boende. Vi 

har i över 25 år arbetat med personer med den degenerativa sjukdomen 

Huntington, vi anses vara ett av Sveriges bästa boenden för personer med 

Huntingtons sjukdom. 
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