
En aktiv vardag för 
finskspråkiga seniorer.

JÄRFÄLLA FINSKA 
DAGVERKSAMHET



Välkommen till oss!
Barkarby finska dagverksamhet är för dig 65+ som 
pratar finska och har minnesproblematik eller   
demensdiagnos. Här fylls dagarna med mycket skratt 
och härliga toner av finsk musik i fina hemtrevliga 
lokaler. Varje dag har vi olika aktiviteter för att du ska 
få en meningsfull och fungerande vardag. 

Våra aktiviteter är anpassade efter dina önskemål och behov. Vi 
firar högtider och uppmärksammar deltagarnas födelsedagar på 
ett traditionellt finskt sätt. All verksamhet sker på finska. 

Vi erbjuder

• Trygghet från dörr till dörr.

• Stimulerande sociala och meningsfulla aktiviteter som vi  
planerar tillsammans, t.ex. sång, högläsning och pyssel.

• Daglig träning för att förbättra och bibehålla fysiska och  
psykiska funktioner, t.ex. promenader och gymnastik.

• Gemensamma måltider i restaurang Ikaros.

• Möjlighet att vila under dagen i vårt vilorum.

En typisk dag hos oss

Vi börjar dagen med en gemensam fika. När alla är nöjda går vi 
till gymmet och rör på kroppen med mjuk gymnastik. Sedan går 
vi ut på promenad. Efter det har vi en trevlig lunchstund tillsam-
mans på restaurang Ikaros.

Efter lunchen finns det möjlighet att vila en stund för de som 
önskar det, annars erbjuder vi aktiviteter utifrån eget önskemål. 
Innan dagens slut tar vi en fika med kaffe och hembakad kaka, 
vi pratar och lyssnar på musik. Sedan är det dags för hemfärd. 



Ansökan

Ansökan görs via biståndshandläggare i Järfälla kommun. 
Aktuella avgifter för dagverksamhet finns på jarfalla.se,  
kostnad för mat och fika tillkommer. Avgiften betalas månadsvis 
på faktura. Telefon till servicecenter: 08-580 285 00.

Att tänka på      

Ta med eget inkontinensskydd och ombyte av kläder vid behov.

Vid frånvaro

Hör av dig till oss på telefon 08-580 292 80 senast 48 timmar 
innan den bokade dagen, annars måste du tyvärr betala. Blir du 
akut sjuk utgår ingen avgift. Finns ingen personal på plats så 
tala in ett meddelande på telefonsvararen. Meddela gärna när du 
beräknas komma tillbaka. 

Anhörigstöd

Hit kan du vända dig för att få tips, råd och stöd i frågor som rör  
din närstående. Anhörigstöd har tystnadsplikt. 
Telefon: 08-580 289 27

Demensvårdsutvecklare

Stöd och råd till dig som har minnessvårigheter eller är anhörig.
Telefon: 08-580 290 20

Fixartjänst

För dig som har fyllt 70 år och behöver hjälp med enklare saker  
i hemmet, till exempel att hänga upp gardiner. Fixartjänsten  
är till för att förebygga fallolyckor.
Telefon: 08-580 289 23



Järfälla finska dagverksamhet
Jaktplan 2, Barkarby
08-580 292 80
dagverksamheten.barkarby@jarfalla.se  
Verksamhetschef: 
Karoline Lundvall, 08-580 229 28


