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Tillit är ett värdeord i allt vårt arbete

tillit



Gemenskap

Det är dina behov som styr! 
Du som bor på Skärvik ska 
kunna känna tillit, känna 
dig hörd och sedd.

Vi ger dig stöd och service 
som är anpassad till din 
person och med hänsyn till 
din integritet och självstän-
dighet.

Genom tydlig pedagogik 
uppmuntrar vi till självstän-
dighet och delaktighet. 

Vi stödjer och uppmuntrar 
den egna viljan och stödjer 
dig till genomförande. 

Vårt arbetssätt ska leda 
till att stöd och service är 
detsamma oavsett vem som 
arbetar. 

Kontinuitet är viktigt och vi 
som arbetar på Skärvik är 
flexibla och lösningsfokuse-
rade, så kvaliteten är hög på 
det stöd du får.

Sist men inte minst är 
glädje och skratt inte att för-
glömma, det har vi mycket 
av på Skärvik. 

närhet

Närhet och gemenskap på dina villkor



Omvårdnad

Vi har personalbemanning 
dygnet runt med vakande 
natt- och sovande jour.

Vi har tillgång till distrikts-
sköterska och husläkare. Via 
habiliteringen har vi tillgång 
till arbetsterapeut och sjuk-
gymnast.

Du erbjuds bland annat:

Ett gott bemötande

En stödperson som du kan 
vända dig till

Att synpunkter och klago-
mål tas på allvar

Att du alltid kan ha någon 
närstående med i samtal om 
du önskar

Att du möter personal med 
kompetens

Att dina egna åsikter och 
önskemål respekteras

Att du erbjuds aktiviteter 
enskilt eller tillsammans 
med andra

solo

I Skärviks gruppboende finns flera oaser där man kan mötas eller bara vila en stund





gemenskap



Dina behov och önskemål formar aktivitetsutbudet. Både det 
som du själv vill göra och det vi gör gemensamt exempelvis att 
åka på dans. Gemensamma middagar och kaffestunder med 
sång och musik och den årliga julfesten är återkommande akti-
viteter på Skärviks gruppbostad. 
Vi deltar ofta i Ekerö kommuns fritidsutbud. 
För mer information om de evenemang som finns i kommunen, 
www.ekero.se

Bowling
Bad
Bakning
Shopping
Utflykter
Teater
Restaurangbesök
Kryssning

Discotek
Fredagsmys
Dans på Fryshuset
Karaoke kvällar
Jazzbåt
Konserter
Gröna Lund
Spa

Några av de aktiviteter vi har varit på under det senaste året:

Fritid och aktiviteter

Måltider
På Skärvik väljer du själv hur du vill ha dina måltider. Du kanske 
handlar och lagar dina mål själv och om behovet finns får du hjälp 
med det. Du kan välja att äta ensam i din lägenhet eller tillsammans 
med andra hyresgäster och personal.



teater bad
konsertershopping

bakningutflykter
bowling



Egen uteplats



Skärviks Gruppboende ligger i ett idylliskt villaområde 
fem kilometer sydväst om centrum i Ekerö kommun. 
Gruppbostaden är ett enplanshus med en stor trädgård, 
sex lägenheter samt fina gemensamhetsytor.

Boende

Egen lägenhet
Alla lägenheter ligger på markplan och har en öppen 
planlösning, pentry, stort hygienutrymme och egen ute-
plats. Du får möjlighet att inreda din egen bostad samt 
hjälp med att teckna hemförsäkring.



Välkommen att besöka oss

I natursköna Ekerö ligger Skärviks gruppbostad inbäd-
dad i ett villaområde med möjlighet till uteaktiviteter 
och fina strövområden.

Skärviks Gruppbostad
Ledungsvägen 14
178 38 Ekerö
Tel. 08 - 560 348 61/62

Raymond Paulsson
Enhetschef
Tel. 070 - 24 54 655
raymond.paulsson@ekero.se

För mer information, besök vår hemsida: www.ekero.se


