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Opas sinulle, joka olet yli 55-vuotias
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kulttuuri ja vapaa-aika
Kunnan verkkosivulla www.upplandsvasby.se on tapahtumakalenteri, 
joka sisältää vinkkejä Upplands Väsbyn tapahtumista. 

taPaHtUmakalEntERi

Kunnan verkkosivulla www.upplandsvasby.se on tapahtuma-
kalenteri, johon yhdistykset merkitsevät itse tapahtumansa. 
Tapahtumakalenterissa on aina ajankohtaisia vinkkejä ajan-
kohtaisista tapahtumista. 

kiRJaStO, mESSinGEn
love almqvists torg 1
Puhelin 08 - 590 973 70

Kirjastossa voi tehdä paljon muutakin kuin vain lainata 
kirjoja. 
Siellä voi myös:

•	 Lainata ääni- ja puhekirjoja
•	 Lainata cd-levyjä ja opetusvideoita
•	 Vuokrata elokuvia
•	 Lainata tietokonetta
•	 Etsiä tietoja käsikirjoista ja tietokannoista
•	 Tutustua kuluttaja- ja ympäristöasioihin
•	 Lukea ruotsalaisia ja ulkomaisia sanoma- ja aikakauslehtiä
•	 Tehdä sukututkimusta 
•	 Opiskella rauhassa lukusalissa
•	 Osallistua kirjakahviloihin ja ohjelmailtoihin

Kirjaston verkkosivuilla osoitteessa www.upplandsvasby.se 
voit:
•	 Lainata sähköisiä kirjoja
•	 Selailla kirjaston tietokantaa
•	 Varata kirjoja
•	 Lainata uudelleen kirjoja, jotka sinulla on kotona
•	 Varata tietokoneajan
•	 Selailla tietokantoja

UimaHallit Ja JUmPPa
medley, vilundabadet
Husarvägen 29
Puhelin 010 - 450 90 30

Vilundaparkenin keskellä sijaitsevassa uimahallissa on 
25 metrin uima-allas kuntouintiin ja vesiharjoitteluun. 
Lisäksi siellä järjestetään harjoittelua erityisesti vanhemmille 
kuntoilijoille.

FRiSkiS OCH SvEttiS 
-SEniORiJUmPPa
Campushallen
Johanneslundsvägen 1 
Puhelin 08-590 320 44

Seniorijumppa on pehmeää harjoittelua ikääntyneille hi-
taammassa tahdissa ja rauhallisemmalla musiikilla. Jumppa 
on tehokasta harjoittelua koko keholle ja se sisältää erittäin 
paljon liikkeitä.
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Yhdistykset ja voittoa 
tavoittelematon toiminta
Upplands Väsbyssä sinulla on erinomaiset mahdollisuudet harjoittaa vapaa-
ajan toimintaa. Täällä toimii noin 250 yhdistystä. Monet näistä on lueteltu 
yhdistysrekisterissä kunnan verkkosivulla osoitteessa www.upplandsvasby.se 

vÄnnER i vÄSBY
Puhelin 08 - 590 974 16

Vänner i Väsby on etujärjestöjen, seurakuntien ja Upplands 
Väsbyn kunnan yhteistyöhanke. 
Vänner i Väsby harjoittaa sekä ystäväpalvelu- että kohtaus-
paikkatoimintaa. 

Vänner i Väsbyn yhteistyötahot ovat: 
•	 PRO – Eläkeläisten valtakunnallinen järjestö
•	 SPF – Ruotsin eläkeläisten liitto
•	 Hammarbyn, Frestan ja Edin seurakunnat 
•	 Punainen Risti ja Omaisryhmä
•	 Upplands Väsbyn kunta

YStÄvÄPalvElU 
Puhelin 070 - 544 94 68

Monet ihmiset ovat yksinäisiä, eikä heillä ole sukulaisia ja 
ystäviä lähellä. Ystäväpalvelun kautta voit solmia uusia tutta-
vuuksia ja avata ovia uusia mahdollisuuksia varten. Ystäväpal-
velun vapaaehtoisilla yhteyshenkilöillä on vaitiolovelvollisuus. 
He ovat maallikkoja, joiden ammattikokemus vaihtelee. He 
ovat halukkaita auttamaan ilman taloudellista korvausta.

RUBinEn
Dragonvägen 88-90
Puhelin 070 - 947 38 05

Kohtauspaikka Rubinen tarjoaa kulttuuria, yhteiskunnallista 
tietoa ja hetken yhdessäoloa. Täällä solmitaan monia uusia 
ystävyyssuhteita. Rubinen järjestää matkoja ja täällä sinulla 
on mahdollisuus kahvitella omakustannushintaan. Rubinen 
on auki arkipäivisin maanantaista torstaihin kello 10.00-13.00 

sekä perjantaisin kello 11.00-13.00. Maanantaisin kello 14.00-
16.30 Rubinenissa on suomalaista PRO-toimintaa. (Huom! 
Rubinen on kiinni perjantaisin kesäkuusta elokuuhun sekä 
joulukuussa.)

RUnBYn talviPUUtaRHa
vinterträdgården Runby torg 9
Puhelin 08-590 975 75

Runbyn talvipuutarha on tapaamispaikka sinulle, joka asut 
Runbyssä. Täällä voit kuunnella mielenkiintoisia luentoja, 
saada yhteiskunnallista tietoa ja tavata ystäviä kahvitellaksesi 
tai syödäksesi yhdessä muiden kanssa. 

Aukioloajat: maanantaisin kello 12.30-14.30.

SiGma/HJORtvÄGEn
Punainen Risti, kupan, Hjortvägen 1
Puhelin 08-555 168 00
Sähköposti: rkuv1045@gmail.com

Punaisella Ristillä on toimintaa alueella tiistaisin ja torstaisin 
kello 12.00–18.00. Punaisella Ristillä on myös käsityöryhmä, 
joka tapaa joka toinen maanantai parillisilla viikoilla kello 
13.00-15.00. Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä Punaiseen 
Ristiin puhelinnumeroon 08-555 168 00 tai menemällä 
Punaisen Ristin kotisivulle osoitteeseen www.redcross.se/
upplands-vasby
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SEURakUnnat

vilUnDan SEURakUntatalO
Hammarbyn seurakunta, kyrkvägen 12 
Puhelin 08-555 168 00

Vilundan seurakuntatalossa meillä on avoimet ovet ja run-
saasti toimintaa viikolla. 
Avoimet ovet: 
•	 Tiistaisin: Kahvihetki kello 13.00-15.00.
•	 Keskiviikkoisin: Kahvihetki 13.30 lounasmusiikin jälkeen
•	 Torstaisin: Voileipähetki kello 13.30

FREStan SEURakUnta
Fresta kyrkväg 2
Puhelin 08-590 890 02

Fredagsvännerna koostuu vanhemmista henkilöistä, jotka 
haluavat tuntea hetken ajan yhteenkuuluvuutta mukavassa ja 
liikuntaesteisille sopivassa seurakuntatalossa Bollstanäsissä 
osoitteessa Gamla vägen 25. 

Perjantaikokoontumiset alkavat kello 12.00 kahvilla ja voi-
leivällä omakustannushintaan. Lyhyen hartaushetken jälkeen 
vuorossa on päivän ohjelma, joka voi käsittää mitä vaan 
musiikista ja esitelmistä elokuviin tai kunnalliseen tietouteen. 
Tapaamiset päättyvät noin kello 14. 
Kahdesti vuodessa hartaushetki pidetään Frestan kirkossa, jon-
ka jälkeen järjestetään lounas Frestan seurakuntakeskuksessa. 

Kauden ohjelman löydät seurakuntalehtisestä ja Frestan seu-
rakunnan verkkosivulta osoitteesta www.frestaforsamling.se

FREStan SEniORikUORO
Gamla vägen 25
Puhelin 073 - 685 50 86

Frestan seniorikuoro koostuu noin kolmestakymmenestä 
jäsenestä. Se on sekakuoro, joka harjoittelee keskiviikkoisin 
kello 09.30–11.30 Bollstanäsin seurakuntatalolla. 

Frestan seniorikuoro esiintyy jumalanpalveluksissa noin neljäs-
ti vuodessa, joulu- ja kevätkonserteissa sekä vanhustentaloissa.

Olet tervetullut kuuntelemaan harjoituksia, jos suunnittelet 
kuoroon liittymistä.

HammaRBYn SEURakUnta
kyrkvägen 12 
Puhelin 08-555 168 00 (kirjaamo)

•	 Kirkon ompelukerho tapaa joka toinen keskiviikko 
iltapäivisin. Lisätietoja puhelimitse numerosta  
08-590 320 45

•	 Avoimen ovet tiistaisin kello 13.30-15.00. Tietoja saa 
diakonilta, puhelin 08-555 168 16.

•	 Lounasmusiikki keskiviikkoisin kello 13.00, jonka 
jälkeen kahvihetki seurakuntakodissa. Lisätietoja antavat 
muusikot puhelinnumerossa 08-555 168 22

•	 Voileipähetki: avoimet ovet torstaisin kello 13.00-15.00. 
Lisätietoja puhelimitse papilta numerosta 08-555 168 12.

•	 Surutyöryhmät. Tietoja saa papilta, puhelin 08-555 168 14.
•	 Keskusteluryhmät, joiden aiheena elämänlaatu. Lisätie-

toja saa diakonilta, puhelin 08-555 168 16.
•	 Kirkon suomalainen ompelukerho tapaa joka toinen 

torstai iltapäivisin. Lisätietoja puhelimitse ruotsinsuo-
malaiselta papilta numerosta 08-555 168 32.

Ryttargatan 278, Smedbyhof – möjligheternas 
hus

•	 Avoimet ovet ja mahdollisuus harrastaa erilaista toimin-
taa sekä ulkona että sisällä. Maanantaisin, keskiviikkoi-
sin ja perjantaisin kello 13.00-16.00. Lisätietoja puheli-
mitse papilta numerosta 070-994 76 86.

muuta

•	 Pienimuotoinen messu Löwenströmskan sairaalassa joka 
keskiviikko kello 14.30. Teemme myös sairaskäyntejä. 
Tietoja saat sairaalapapilta puhelinnumerosta 070-260 17 
14 tai sairaaladiakonilta puhelinnumerosta 072-730 37 90.

•	 Kunnan vanhustentaloissa järjestetään säännöllisesti 
jumalanpalveluksia. Lisätietoja puhelimitse papilta nu-
merosta 08-555 168 12.

EDin SEURakUnta
lövstavägen 6
Puhelin 08-588 918 50

Kaikki seniorit ovat tervetulleita keskiviikkotapaamisiimme, 
jotka järjestetään seurakuntakeskuksessa osoitteessa Lövsta-
vägen 6, Runby. 
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Ohjelma alkaa kello 13.00 pienimuotoisella hartaushetkellä. 
Sen jälkeen vuorossa on kahvitarjoilu ja joko erikoisohjelmaa 
tai vapaata yhdessäoloa pöytien äärellä. Ohjelma päättyy kello 
14.30.
Surutyöryhmiä järjestetään ajoittain. 

Vierailemme säännöllisesti myös Edsbyn linnan vieraskodissa. 
Seurakunnan papit voivat tarvittaessa suorittaa kotikäyntejä. 

ElÄkElÄiSYHDiStYkSEt 

Eläkeläisyhdistysten tehtävänä on järjestää ja seurata 
eläkeläisten kiinnostusta erilaisissa yhteiskunnallisissa asi-
oissa ja tarjota monenlaista toimintaa, jossa jäsenet voivat 
tuntea iloa ja yhdessäoloa. 

Nämä ovat poliittisesti riippumattomia järjestöjä ja jäse-
neksi voivat liittyä kaikki, joilla on jonkin tyyppinen eläke.

PRO UPPlanDS vÄSBY
Gula villan, industrivägen 13
Puhelin 08-590 868 40

Eläkeläisyhdistys PRO Upplands Väsby on erittäin aktiivinen 
yhdistys, jolla on noin 1 330 jäsentä. Järjestö valvoo eläkeläis-
ten etuja erilaisissa yhteiskunnallisissa asioissa. 

Tarjoamme jäsenille tapaamispaikan, jossa he voivat kokea yh-
teenkuuluvuutta, henkilökohtaista kehitystä, iloa ja terveyttä.

Joka kuukausi syksyn ja kevään aikana suuri ryhmä kokoon-
tuu avoimiin tapaamisiin kulttuuritalolle. Ohjelma vaihtelee. 
Suuret ryhmät tapaavat säännöllisesti ja pelaavat boulea tai 
keilailevat. 

Useat jäsenet osallistuvat opintopiireihin, joissa opiskellaan 
muun muassa öljyvärimaalaamista, akvarellimaalaamista, 
laulamista, kansainvälistä senioritanssia, rivitanssia, vieraita 
kieliä, kirjallisuutta, paikallishistoriaa, lukemista ja matkuste-
lemista jne.

Yhdistys järjestää kulttuurillisia tapaamisia lähialueellamme. 
Vuoden aikana teemme myös useita matkoja Ruotsissa ja 
Eurooppaan. Matkojen kesto vaihtelee. 

Yhdistyksemme tilat sijaitsevat Gula Villanissa lähellä 
Upplands Väsbyn asemaa. Siellä on vastaanotto, joitakin 
kokoontumistiloja, keittiö, bouleratoja ja puutarha ulkoilma-
tapahtumia varten. 
Jos olet eläkeläinen, voit hakea jäsenyyttä. 

Jos sinulla on mahdollisuus käyttää tietokonetta ja internettiä, 
löydät runsaasti mielenkiintoista ja arvokasta tietoa verkkosi-
vultamme osoitteesta www.pro.se/upplandsvasby. 
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PRO UPPlanDS vÄSBY FinSka
Box 19
194 21 Upplands väsby
Puhelin 070 - 617 37 23

PRO Upplands Väsby Finskalla on noin 160 jäsentä ja se 
on poliittisesti sitoutumaton ja avoin kaikille eläkeläisille. 
Yhdistyksen tavoitteena on edistää suomalaista kulttuuria, 
suomalaisia perinteitä ja suomen kieltä, vaikuttaa siihen, että 
kaikkien eläkeläisen kiinnostukset erilaisissa yhteiskunnalli-
sissa asioissa otetaan huomioon, ja edistää suomenkielisten 
eläkeläisten oikeuksia yhteiskunnassa.

Yhdistys osallistuu aktiivisesti yhteiskuntakehitykseen ja 
sillä on edustajia kunnan ja kirkon erilaisissa sosiaalisissa 
ryhmissä.

Yhdistys järjestää opintopiirejä yhteistyössä ABF:n kanssa. 
Kyseessä on muun muassa terveyttä edistävä toiminta ja 
aiheet ”terveellinen ravinto”, boule, qigong, keilailu jne.

Yhdistyksellä on perjantaitapaamisia, jotka sisältävät erilaista 
kulttuuriohjelmaa, viihdettä ja mukavaa yhdessäoloa. Näiden 
avulla jäsenet saavat kaiken tärkeän tiedon. Tapaamiset jär-
jestetään joka arkiperjantai Café Astridissa ja osanotto niihin 
on hyvin runsasta. Yhdistys järjestää myös kirpputoreja ja 
vapaa-ajan aktiviteetteja.

Yhdistys järjestää yhden päivän bussimatkoja, teatterimatkoja 
ja kylpylämatkoja Viroon ja opintomatkoja mielenkiintoisiin 
kohteisiin Suomessa ja muissa maissa. PRO Finska osal-
listuu äitienpäivän juhlintaan ja Suomen itsenäisyyspäivän 
juhlintaan yhdessä muiden suomalaisten yhdistysten kanssa 
seurakunnan tiloissa.

PRO Upplands Väsby Finska järjestää myös joulupöydän 
yhdessä Lions Clubin kanssa Café Astrid -kahvilassa.

Keväästä 2008 alkaen yhdistyksen tapaamistoiminta tapahtuu 
Rubinenissa osoitteessa Dragonvägen 88-90 maanantaisin 
kello 14.00-16.30.
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SPF vÄSBYvEtERaanit
Drabantvägen 1
Puhelin 08-590 317 46 (puhelinvastaaja)
Sähköposti: info@spfvasby.se
www.spfpension.se/vasby

SPF Väsbyveteraanit on Ruotsin eläkeläisjärjestön paikallis-
osasto. Yhdistyksellä on yli 900 jäsentä ja se on uskonnollises-
ti ja poliittisesti sitoutumaton järjestö. Jäseniksi voivat liittyä 
kaikki, jotka saavat jonkin tyyppistä eläkettä, ovat täyttäneet 
61 vuotta tai joiden avo- tai aviopuoliso on yhdistyksen jäsen.

Yhdistyksen jäsentapaamiset ja jäsentoiminnot edistävät so-
siaalista yhdessäoloa ja terveyttä ja parantavat elämänlaatua. 
SPF Väsbyveteraanien jäsenenä voit ottaa edullisia vakuu-
tuksia. Keskeisesti ja paikallisesti tarjotaan myös joitakin 
jäsenetuja ja -alennuksia.

Yhdistyksen jäsenohjelman ja verkkosivujen kautta jäsenille 
tarjotaan mahdollisuus osallistua jäsentapaamisiin, joissa on 
tarjolla viihdettä, kahvittelua ja arpajaisia. Nämä tapaamiset 
järjestetään kulttuuritalossa osoitteessa Centralvägen 9 ja 
tapaamme joka kuukausi kesäkuukausia lukuun ottamatta. 
Yhdistys järjestää runsaasti mielenkiintoisia retkiä, kuten 
elokuvateatteri-, teatteri- ja opintokäyntejä. Yhdistys järjestää 
vuosittain joitakin matkoja: 1-3 päivän matkoja Ruotsin sisäl-
lä ja pidempiä matkoja ulkomaille.

Väsbyveteraanit ovat edustettuina kunnallisessa eläkeläis-
neuvostossa ja vuoropuheluissa sosiaali- ja vanhuslautakun-
nan kanssa. Siellä yhdistyksellä on mahdollisuus keskustella 
tärkeistä vanhuksiin liittyvistä asioista ja edistää niitä.

Yhdistys osallistuu kunnan senioripäivään ja yhdistyspäivään 
ja vastaa osittain Vänner i Väsbyn toiminnasta. Useat yhdis-
tyksen jäsenistä toimivat vuosittain toimitsijoina joissakin 
Tukholmassa järjestettävissä urheilutapahtumissa. 

Yhdistyksen opintopiirit ja kulttuuritapahtumat järjestetään 
yhdessä Vuxenskolan-opintokeskuksen kanssa. Yleisimmät 
opintopiirin aiheet ovat musiikki, kirjallisuus, Tukholma ja 
terveydenhuolto.

Voit lukea lisää yhdistyksestämme osoitteesta  
www.spfpension.se/vasby. Sieltä löydät myös kaikki 
yhteystiedot.

SEniORinEtti
www.seniornetvasby.se
Puhelin 08-590 857 66

Upplands Väsbyn SeniorNet on voittoa tavoittelematon 
yhdistys, joka kuuluu SeniorNet Sweden -verkostoon. Yhdis-
tyksen tavoitteena on lisätä seniorien (55+) tietoutta, jotta he 
voivat omien edellytystensä pohjalta käyttää tietokoneita ja 
tietotekniikkaa.

Upplands Väsbyn SeniorNet harjoittaa toimintaansa yhteis-
työssä Vuxenskolan-opintokeskuksen kanssa. Tapaamme 
viikoittain maanantaista perjantaihin erilaisissa kokoonpa-
noissa, joissa jaamme omia kokemuksiamme ja harjoittelem-
me erilaisia tietokoneohjelmia/-sovelluksia. Tapaamisemme 
kestävät kolme tuntia kahvitauko mukaan luettuna.

Täällä voit saada apua seuraavissa asioissa:
•	 Internetin käyttö (lehtien lukeminen, pankkiasi  

oiden hoitaminen, musiikin kuuntelu, tv-ohjelmien   
katselu jne.)

•	 Budjetin tekeminen laskentaohjelmalla.
•	 Sähköpostin käyttö.
•	 VoIP-tekniikan käyttö: pitää edullisesti yhteyttä sukulai-

siin ja ystäviin. 
•	 Digitaalisten kuvien kuvankäsittely.
•	 Vinkkejä tietokoneen ostamiseen.
•	 Apua tietokonelaitteiston asennuksessa.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä:
Puheenjohtaja John-Eric Ericsson
Puh. 08-590 857 66
Sähköpostiosoite: john-eric@brevet.nu

Jäsenvastaava Leif Wilmo
Puh. 08-590 330 67
Sähköpostiosoite: lew01@live.se
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vÄSBYn ElÄkElÄiStEn BRiDGE-
YHDiStYS
Dragonvägen 92, Upplands väsby
Puh. 070-580 96 95
Sähköpostiosoite:  
anders.bjoerendahl@telia.com

Tervetuloa Väsbyn eläkeläisten Bridge-yhdistykseen. Yhdis-
tyksen perusti muutama iloinen bridge-eläkeläinen 8.4.1987. 
Vuoden 2012 alussa jäseniä oli 86.
Tavoitteenamme on, että mahdollisimman monet pelaisivat 
bridgeä ja pitäisivät hauskaa.

Pelaamme bridgeä periaatteessa joka keskiviikko kello 14.15 – 
18.30 CaféAstridissa. Poikkeuksena kuitenkin kesätauko. 

Jos olette kiinnostunut bridge-kurssista, ottakaa meihin 
yhteyttä, niin annamme lisätietoja. Voitte myös ottaa meihin 
yhteyttä muissa asioissa joko puhelimitse tai sähköpostilla. 
Muussa tapauksessa tapaamme pöydän ääressä.

Väsbyn eläkeläisten Bridge-yhdistys
Anders Björendahl
Puh. 070-580 96 95
Sähköpostiosoite: anders.bjoerendahl@telia.com

vUXEnSkOlan-OPintOkESkUS
lindhem, Örvägen 2
Puhelin 08-590 860 40
abc@sv.se

Vuxenskolan-opintokeskus Upplands Väsbyssä järjestää kult-
tuuri- ja opintopiiritoimintaa kaikenikäisille. 
Joka syys- ja kevätkaudella meillä on myös erityinen, senio-
reille suunnattu ohjelma. Mottomme on ”Parasta mahdollista 
elämää – koko elämän ajan” ja tavoitteena on, että toimin-
tamme edistää terveyttä ja elämänlaatua.

Teemme yhteistyötä SPF Väsbyveteraanien kanssa ja jäsenenä 
saat aina 10 % alennuksen kaikista opintopiireistä.
Toimimme myös yhteistyössä SeniorNetin kansssa, jonka 
toiminta on sijoitettu meidän tiloihimme Lindhemissä.

Esimerkkejä toiminnasta:
•	 Tanssi
•	 Kielikursseja, myös vasta-alkajille
•	 Tietojenkäsittelyn perus- ja jatkokursseja
•	 Qigong
•	 Jooga
•	 Sukututkimus
•	 Kankaankudonta
•	 Nypläys

Voitte myös osallistua johonkin monista kaveripiireistämme 
aiheissa, kuten kirjallisuus, musiikki ja taide.
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aBF nORRa StOR-StOCkHOlm
OPtimUSvÄGEn 12 a
Puhelin 08-505 868 70

ABF tarjoaa laajalti aktiviteetteja, opintopiirejä ja kulttuu-
ritapahtumia, jotka on suunnattu kaikenikäisille. ABF:ssä 
osallistuja on aina keskiössä. Niinpä lähtökohtanamme ovat 
osallistujien kysymykset ja pohdiskelut ja käytämme hyväk-
semme heidän erilaisia tietojaan ja kokemuksiaan. 

Esimerkkejä opintopiireistä ja luennoista:

•	 Ympäristö ja ilmasto
•	 Ruoka ja juoma
•	 Maalaaminen ja piirustus
•	 Puu- ja käsityöt
•	 Terveys ja elämäntavat
•	 Tanssi ja teatteri
•	 Musiikki ja laulu
•	 Historia ja sukututkimus
•	 Kielet
•	 Yhteiskunta ja politiikka
•	 Tietojenkäsittely ja uusi tekniikka
•	 Kirjailijatapaamiset ja lukupiirit

ABF järjestää myös opintopiiriohjaajakoulutuksia monissa 
kielissä, esim. arabian, persian, espanjan ja suomen kielissä. 
Jos teillä on ryhmä, joka haluaa opiskella jotakin aihetta, 
autamme teitä mielellämme opintopiirin perustamisessa. Älä 
epäröi ottaa meihin yhteyttä.

aBF SEniORakaDEmin
www.seniorakademin.se

ABF Norra Stor-Stockholmiin kuuluva ABF Seniorakademin 
tarjoaa tieto-, sivistys- ja kulttuuripohjaista toimintaa päiväs-
aikaan. Toiminta on suunnattu etupäässä yli 55-vuotiaille, 
jotka eivät enää ole työelämässä. Ohjelma on monipuolinen ja 
se suoritetaan lyhyempinä ja pidempinä kursseina, luentoina, 
seminaareina, kulttuuritapahtumina ja matkoina. 

Seniorakademinin toimintaan liittyminen edellyttää jäse-
nyyttä. Seniorakademin on suunnattu ensisijaisesti Upplands 
Väsbyn, Sundbybergin, Järfällan, Sigtunan ja Upplands-Bron 
asukkaille ja se on avoinna kaikille, jotka pitävät ohjelmaa 
kiinnostavana ja haluavat liittyä jäseniksi. Luennot ovat 

lisämaksua vastaan avoinna myös muille kuin jäsenille. ABF 
Seniorakademin julkaisee vuosittain kaksi ohjelmalehtistä, 
yhden tammikuussa ja yhden elokuussa. 

Esimerkkejä toiminnasta Upplands Väsbyssä: 

•	 Luentoja joka toinen perjantai kello 13.00–14.30 
osoitteessa Optimusvägen 12 A. Luennon jälkeen avoin 
keskustelu ja kahvitarjoilu. 

•	 Taideopastuksia
•	 Museokäyntejä
•	 Kaupunkikävelyjä
•	 Matkoja
•	 Bussikiertomatkoja

Päiväkurssit: 
Tietojenkäsittely, kielet, kirjallisuus ja historia jne. Opintotila-
mme sijaitsevat osoitteessa Optimusvägen 12 A ja Susebossa 
osoitteessa Skolvägen 2, puhelin 08-505 868 70. 

Tilaa ABF Seniorakademinin ohjelma puhelimitse numerosta 
08-505 868 00, sähköpostitse osoitteesta info.nss@abf.se tai 
verkkosivumme www.seniorakademin.se  
kautta. 

PUnainEn RiSti, kUPan
Hjortvägen 1
Puhelin 08-590 894 99
vanhuksia koskevat asiat, puhelin 08-590 823 04
avoinna: tiistaisin ja torstaisin kello 12.00-18.00

Upplands Väsbyn Punaisella Ristillä on tapaamispaikka 
ikääntyneille. Se sijaitsee Kupanissa Sigmassa. Punainen Risti 
on myös Rubinenissa torstaisin Väsbyn keskustassa yhdessä 
Vänner i Väsbyn kanssa. Punainen Risti tekee myös vierailuja 
joihinkin vanhainkoteihin.
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liikenne
Upplands Väsbyssä on noin 25 bussilinjaa. Lähijuna kulkee ruuhka-aikoina kuusi kertaa 
tunnissa. Kunnassa on myös palvelulinjoja eli pikkubusseja, jotka voivat pysähtyä 
pysäkkien välillä. Täältä löydät tietoja myös matkapalvelusta ja pysäkointiluvista. 

lÄHiJUna

Lähijunalla pääset Tukholmaan noin 25 minuutissa. Poh-
joissuuntaan lähdettäessä Märsta on vain noin 10 minuutin 
päässä. Siellä voit vaihtaa Uppsalaan menevään junaan tai 
Arlandan bussiin. 

Ruuhka-aikana kulkee kuusi junaa tunnissa reitillä Upplands 
Väsby–Tukholma–Upplands Väsby. 
Muina aikoina lähijuna kulkee noin neljä kertaa tunnissa. Bus-
seilla on hyvät yhteydet lähijunille. Upptåget-junalla voit mat-
kustaa Upplands Väsbystä Arlandaan, Uppsalaan ja Gävleen. 

BUSSit

Kunnan liikennettä hoidetaan noin 25 eri bussilinjan avulla, 
joista 11 on paikallisia. 

Matka kunnan laitamilta keskustaan ja asemalle kestää noin 
15-20 minuuttia. Alueellisten bussilinjojen määränpäitä ovat 
muun muassa Rotebro, Märsta-Arlanda, Kallhäll, Vallentuna-
Täby, Arlanda ja Kista. 

lÄHiliikEnnE – PalvElUlinJa 
(vinklinJEn)

Lähiliikenne on suunniteltu erityisesti varttuneita ja toiminta-
rajoitteisia henkilöitä ajatellen, mutta sitä voi käyttää jokainen, 
ja tavalliset SL-liput käyvät maksuvälineenä. 

Ajatuksena on, että lähiliikenne voi olla vaihtoehto matkapal-
velulle. Linjaa hoidetaan pikkubusseilla, jotka ajavat asunto-
jen läheltä paikalliseen ostoskeskukseen, terveyskeskuksiin ja 
muihin tärkeisiin kohteisiin. 
Bussit tarjoavat reilusti aikaa autoon nousemiseen ja siitä pois-
tumiseen, ja kulkureitin varrella on niin kutsuttuja ”heilutus-
alueita”, joilla bussit voivat pysähtyä myös pysäkkien välillä. 

Bussien lattia on jalkakäytävän tasolla, ja usein niissä on myös 
silta, joka helpottaa rollaattorin tai pyörätuolin käyttäjien 
nousemista autoon. Istumapaikkoja on noin 15-20, ja tilaa 
riittää vähintään yhdelle pyörätuolille tai lastenvaunulle. 

Upplands Väsbyn palvelulinja 959 kulkee neljä vuoroa päiväs-
sä molempiin suuntiin Runbystä Löwenströmskan sairaalaan 
Stallgatanin, Väsbyn keskustan, Sigman ja Carlslundin kautta. 
Kaikkien lähiliikennelinjojen aikataulut ovat saatavilla SL 
Centerissä	tai	kirjoittamalla	"Närtrafiken"	otsikon	”Linje”	
alle aikatauluhakuun osoitteessa www.sl.se. Voit myös soittaa 
SL:n asiakaspalveluun numeroon 08-600 10 00.

PYSÄkÖintilUPa

Pysäköintilupa antaa liikuntarajoitteisille mahdollisuuden 
pysäköidä lähempänä matkakohdetta. 
Upplands Väsbyn kunnassa on oikeus pysäköidä maksamatta 
pysäköintimaksua yleisellä parkkipaikalla. Sinulla on myös 
oikeus pysäköidä 24 tunnin ajan paikassa, jossa pysäköinti 
paikallisten liikennesäännösten (LTF) mukaan on kiellettyä 
tai sallittua alle 24 tunnin ajan. 
Sinulla on myös oikeus pysäköidä korkeintaan 3 tunnin ajan 
paikoissa, joissa pysäköinti on LTF:n mukaan kiellettyä. 

Pysäköintiluvan hakulomake on lomakearkistossa kunnan 
verkkosivulla www.upplandsvasby.se. Voit myös soittaa 
Väsby Direkt -palveluun puhelinnumeroon 08-590 970 00 
saadaksesi lisätietoa.

FÄRDtJÄnSt-matkaPalvElU

Henkilö, jolla on pysyvän toimintarajoitteen (vähintään 6 kuu-
kautta) vuoksi vaikeuksia liikkua omin avuin tai matkustaa julki-
silla liikennevälineillä, voi hakea pääsyä matkapalvelun piiriin.
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makSU

Matkapalvelu on täydennys julkiselle läänin sisäiselle joukko-
liikenteelle. 

Kuukausimaksu ei voi koskaan olla korkeampi kuin eläke-
läisten kausikortin hinta SL:n joukkoliikenteessä. Matkapal-
velukortilla voi liikkua maksutta saattajan kanssa joukkolii-
kennevälineissä Tukholman läänin alueella. Väliaikaisesti 
matkapalvelulla voi matkustaa Tukholman läänin ulkopuoli-
siin kuntiin esimerkiksi vierailulle tai lomalle. 

Lisätietoa tästä saat matkapalvelun asiakaspalvelusta 
puhelinnumerosta 08-720 80 80. 

matkaPalvElUBUSSi

Mikäli käytät pyörätuolia tai et muusta syystä kykene nouse-
maan taksiin tai jäämään siitä pois, sinulle voidaan myöntää 
lupa saada kuljetusta erikoisajoneuvolla.

matkaPalvElUn HakU

Matkapalvelun piiriin voi hakea ottamalla yhteyttä kunnan 
tukikäsittelijään. Käsittelijöihin saat yhteyttä Väsby Direkt 
-palvelun kautta soittamalla numeroon 08-590 970 00. 

Matkapalveluhakemukseen vaaditaan: 
•	 Lääkärintodistus matkapalvelua varten
•	 Hakemus erillisellä lomakkeella
•	 Yksi valokuva

Matkapalveluhakemus siirtyy käsittelijän ratkaistavaksi. Asia 
lähetetään sitten matkapalvelulautakuntaan päätettäväksi. 
Matkapalvelun päätöksestä voi valittaa lääninoikeuteen.

mitÄ valtakUnnallinEn 
kUlJEtUSPalvElU On?

Kunnan tukikäsittelijä päättää valtakunnallisen kuljetuspalve-
lun myöntämisestä ja päätös tehdään valtakunnallista kuljetus-
palvelua koskevan lain mukaan. Hakemus tulee tehdä vähin-
tään kolme viikkoa ennen toivottua matkaa. Äkilliset matkat, 
esim. läheisen sairaus tai hautajaiset, tulee asettaa etusijalle. 
Kuljetuspalvelun päätöksestä voi valittaa lääninoikeuteen. 

Valtakunnallinen kuljetuspalvelu kattaa Ruotsissa tehtävät 
matkat: myös Tukholman läänin ulkopuolisiin kuntiin teh-
tävät matkat. Valtakunnallista kuljetuspalvelua ei myön-
netä automaattisesti sille, jolle on myönnetty lupa käyttää 
färdtjänst-matkapalvelua. Valtakunnallista kuljetuspalvelua ei 
taksimatkojen tavoin myönnetä automaattisesti. 

Matka suoritetaan ensisijaisesti yleisillä kulkuvälineillä ja saat-
tajapalvelun avulla. Julkisella liikenteellä tarkoitetaan matkaa 
bussilla, junalla, lentokoneella tai laivalla. 

Oikeus saada valtakunnallista kuljetuspalvelua voidaan myös 
myöntää tiettyyn matkaan, jota henkilö ei voi kulkea julkisilla 
liikennevälineillä. Valtakunnallista kuljetuspalvelua ei myön-
netä koskaan silloin, kun liikenneyhteyttä ei ole tai vuoro 
ajetaan liian harvoin tai väärään aikaan. 
 
kUka vOi SaaDa valtakUnnalliSta 
kUlJEtUSPalvElUa?

Mikäli henkilö ei voi toimintarajoitteensa vuoksi tehdä mat-
kaa normaalein matkakustannuksin julkisessa liikenteessä ja 
saattajan tai liikenteen järjestäjän tarjoaman ilmaisen palvelun 
avustamana, hänelle voidaan myöntää oikeus matkustamiseen 
taksilla tai erikoisajoneuvolla.

Liikenteen järjestäjän palvelu käsittää muun muassa: saatta-
japalvelun, avustamisen lentokentällä, matkatavaroiden kan-
toavun, avustuksen liikennevälineen vaihdoissa, pyörätuolin 
nostamisen, invapaikat kulkuvälineessä jne. Valtakunnallisen 
matkapalvelun myöntäminen edellyttää, että henkilön mat-
kakustannukset ovat normaalia korkeammat laaja-alaisen ja 
pysyvän, vähintään 6 kuukautta kestävän toimintarajoitteen 
vuoksi. Se tarkoittaa sitä, että henkilön on toimintarajoitteen-
sa vuoksi matkustettava erityisen kalliilla tavalla. 

Lääkärintodistusta saatetaan tarvita hakemuksen täydennyk-
seksi. Siinä painotettavia asioita ovat toimintarajoitteen laajuus, 
toimintarajoitteen pysyvyys ja ennen kaikkea se, miksi toimin-
tarajoite estää henkilöä matkustamasta julkisessa liikenteessä. 

Lisätietoja ja hakemuksen saa ottamalla yhteyttä kunnan 
tukiasiain käsittelijään Väsby Direkt -palveluun puhelinnu-
meroon 08-590 970 00.
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asunnot
Upplands Väsbyssä on yli 55-vuotiaille varattuja asuntoja. Alle on koottu 
yhteystiedot yrityksistä, jotka voivat avustaa sopivan asunnon löytämisessä.

aSUntOJEn RakEntaminEn UPP-
lanDS vÄSBYSSÄ 

Upplands Väsbyn kunnassa on tarjolla erilaisia asumis- ja 
hallintamuotoja. 

•	 Asumisoikeusasuntoja terassitaloissa, jossa jokaiseen 
asuntoon kuuluu sijaintikerroksesta riippumatta oma 
ulkotila vaikkapa kukkien kasvatusta ajatellen. Tällaisia 
asumisoikeusasuntoja on Väsbyskogenissa, Bollstanä-
sissä ja Runby Backarissa. Tietoa vapaista asunnoista saa 
ottamalla yhteyttä paikallisiin kiinteistönvälittäjiimme. 

•	 Vuokra-asuntoja, joista monet sijaitsevat maan tasalla 
ja käsittävät aidatun pienpihan, on alueilla Carlslund, 
Odensgården, Vilunda, Hagängen ja Smedby. Ota yhteys 
Väsbyhemiin puhelinnumeroon 08-590 980 00 tai Bo i 
Väsby AB:hen. 

•	 Viehättäviä omakoti- ja rivitaloalueita on Frestabyssä, 
Grimstabyssä, Bollstanäsissä, Runbyssä, Smedbyssä, 
Vilundassa, Skälbyssä, Brunnby-Vikissä ja Vilundassa. 
Tietoa vapaista asunnoista saa ottamalla yhteyttä paikal-
lisiin kiinteistönvälittäjiimme. 

•	 Allergikkojen vuokra-asunnot sijaitsevat Väsbyn keskus-
tan keskeissä osissa. Ota yhteyttä Väsbyhemiin, puhelin 
08-590 980 00.

•	 Yli 55-vuotiaille on asuntoja Väsbyn keskustassa, 
Vildundavägenillä, Runbyssä ja Carlslundissa (ks. alta). 

SEniORiaSUnnOt 55 vUOtta 
tÄYttÄnEillE 

Väsbyhem ja suuret asuntoja tarjoavat yritykset panostavat 
asumisympäristöön ja tarjoavat senioriasukkaille mukavuutta 
ja turvallisuutta rauhallisilla asuinalueilla.

Väsbyhem on varannut neljä lähinnä Väsbyn keskustaa si-
jaitsevaa asuintaloa senioreille, mikä tarkoittaa muun muassa 

sitä, että uusia sopimuksia tehdään vain sellaisten henkilöiden 
kanssa, jotka ovat täyttäneet 55 vuotta.

55+ -asunnot tarjoavat tiettyjä erikoisetuja. Lisätietoja asiasta 
saat Väsbyhemiltä. 

Väsby Centrum on suuri ja kattava kauppakeskus. Kaikki 
kaupalliset ja kunnalliset palvelut sijaitsevat aivan senioritalo-
jen tuntumassa ja terveyskeskus sijaitsee keskusrakennuksen 
viereisessä kerrostalossa.

Julkisen liikenteen käyttö on helppoa ja nopeaa kaikkialta 
keskuksen alueelta ja senioreilla on etusija autojen pysäköin-
tiin mahdollisimman lähelle ovea.
 
Myös Seniorgården AB:lla on Väsbyn keskeisillä alueilla joita-
kin asumisoikeusasuntoja.
Seniorgårdenin Boförmåner on vapaaehtoinen lisävalinta 
asukkaille, joilla on alennuksia palveluista. 

Täydentäviä peruspalveluita, joita useimpiin Seniorgårdenin 
asuntoihin voidaan valita ovat: 
•	 Siivous, pyykinpesu, ostosten teko, ruuanlaitto, ikkunoi-

den pesu. 
•	 Mukana kulkeva turvahälytin, yksityinen ratkaisu. 
•	 Irtaimiston varastointi, muuttoapu ja muuttotarvikkeet 

sekä vuokra-auto. 

tURva-aSUmiSJÄRJEStElmÄ

Dragonvägenillä sijaitsee myös turva-asumisasuntoja, joissa 
on yhteistiloja, henkilökohtainen hälytin sekä turvapaneeli, 
josta näkyy esimerkiksi, jos on unohtanut lieden päälle tai 
lukita ulko-oven.
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tukea ja apua
Upplands Väsbyn kunta tarjoaa apua henkilöille, jotka tarvitsevat erityyppisiä 
tukimuotoja iän, toimintarajoitteiden, taloudellisten ongelmien tai 
perheongelmien vuoksi. Lisätietoa on sivustolla www.upplandsvasby.se. 

aSUnnOn mUUtOStYÖt 

Jos asuntoon on asukkaan toimintarajoitteen vuoksi tehtävä 
muutoksia tai lisärakentamista, työhön voidaan hakea asun-
nonmuutostukea. 

Tietoa ja hakulomakkeita on kunnan verkkosivulla www.
upplandsvasby.se. 
Voit myös soittaa asunnonmuutostuen käsittelijään Väsby 
Direkt -palvelun kautta soittamalla numeroon 08-590 970 00.

vÄSBYFiXaREn 
Puhelin 08-590 974 99

Väsbyfixaren	auttaa	toimintarajoitteisia	(esim.	liikuntarajoit-
teisia tai näkövammaisia) tai 75 vuotta täyttäneitä, omassa 
asunnossa asuvia kuntalaisia suorittamaan pieniä taloustöitä, 
joita kotipalvelu ei suorita. Tällaisia töitä voivat olla esimer-
kiksi pienten huonekalujen siirtäminen ja hehkulamppujen, 
sulakkeiden ja paristojen vaihtaminen. 

Työt tehdään maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin kello 
09.00–17.00. Palvelu on maksutonta. 

aPUvÄlinEEt
 
Jos olet toimintarajoitteinen tai ikääntyvä, sinulle on tarjolla 
monenlaista apua arjen helpottamiseksi. Apuvälineitä voivat 
olla esim. pyörätuoli, rollaattori, kuulolaite, istuintyyny ja 
koroke tuoleihin. 

Apuvälineitä voivat myös olla hoitoon ja toimenpiteisiin 
tarkoitetut apuvälineet tai arkea helpottavat apuvälineet. 
Hoidossa ja toimenpiteissä tarvittavat apuvälineet voivat olla 

lääkintäteknisiä tuotteita tai välineitä, jotka kompensoivat 
menetetyn kehonosan. Arjen avuksi voi saada apuvälinei-
tä, jotka helpottavat omatoimista pukeutumista, syömistä, 
hygienianhoitoa, liikkumista ja kommunikointia ympäristön 
kanssa. Apuväline voi myös olla osa kuntoutusta. Kun kun-
toutusjakso on ohi, apuväline palautetaan. 

Neuvoja ja tietoa apuvälineistä saat ottamalla yhteyttä ter-
veyskeskukseen tai Väsby Rehabiin soittamalla numeroon 
08-587 338 30. 
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OmaiStUki

Kotona asuvaa henkilöä tukevalle läheiselle tai omaiselle saat-
taa olla tärkeää, että olemassa on joku, jonka puoleen kääntyä. 
Upplands Väsbyn kunnassa työskentelee omaisneuvoja, joka 
antaa tukea yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Omaisneuvoja 
auttaa omaisia, jotka hoitavat ja tukevat läheisiä heidän omis-
sa kodeissaan. 
Omaisneuvojaan saat yhteyttä Väsby Direkt -palvelun kautta 
soittamalla numeroon 08-590 970 00. 

OmaiSHOitaJat

Keskusteluryhmiä/-piirejä on tarjolla sekä erityisasumiskoh-
teissa asuville että omaishoitajille. Omaispiirejä järjestetään 
vapaaehtoistoiminnan ja koulutettujen omaistukihenkilöiden 
yhteistyönä. Piirien tarkoituksena on, että omaiset saavat 
mahdollisuuden tavata muita samassa tilanteessa olevia ja 
vaihtaa kokemuksia keskenään. Näissä tilanteissa saa maksu-
tonta kotipalvelua. 

Piiritoiminnan päätyttyä järjestetään kohtauspaikkatoimintaa 
joka toinen viikko. Sitä järjestävät vapaaehtoiset työntekijät. 

Lisätietoja saat kunnan omaisneuvojalta Väsby Direkt -palve-
lun kautta soittamalla numeroon 08-590 970 00.

YkSittÄiSEt tUkikESkUStElUt

Omaisneuvoja tarjoaa omiaisille mahdollisuuden yksittäisiin 
tukikeskusteluihin. Lisätietoja saat kunnan omaisneuvojalta 
Väsby Direkt -palvelun kautta soittamalla numeroon
08-590 970 00.

HYvinvOintiSHEkki

Kunta tarjoaa omaishoitajille 1 000 kruunun arvoisen hyvin-
vointishekin vuodessa.

Shekkiä tulee käyttää terveyttä edistäviin toimintoihin, jotka 
omaishoitaja valitsee itse. Kyseessä saattaa olla hieronta, 
uimakortti, kulttuuririento tai jokin muu elämänlaatua paran-
tava tekijä. 

kOtiPalvElU – tUkEa OmaSSa 
kODiSSa

Kotipalvelun tarkoituksena on helpottaa päivittäistä elämää. 
Yksilölliset tarpeet sanelevat sen, mitä palveluja tarvitaan 
ja miten ne annetaan. Kotipalvelu on yhteiskäsite erilaisille 
kotona annettaville hoito-, tuki- ja palvelumuodoille. Kotipal-
velua voidaan tehdä kaikkina vuorokaudenaikoina. 

Kotipalvelu kattaa: 
•	 Ruokatoimitukset ja ruokailuavun
•	 Palvelut, kuten siivouksen, pyykinpesun ja ostosten teon
•	 Hoivapalvelut, kuten hygienian, pukeutumisen/riisuutu-

misen jne.
•	 Turvahälyttimen

Jos tarvitset tukea kotona asumiseen, olet oikeutettu saamaan 
apua kunnallisesta kotipalvelusta. Kotipalvelu on suunnat-
tu kaiken ikäisille ja sen tarkoituksena on auttaa henkilöä 
elämään itsenäisesti. 

Hakemuksen jättämisen jälkeen tukikäsittelijä tekee kotikäyn-
nin ja arvioi hakijan tuen laadun. Selvitys ja arviointi tehdään 
aina yhteistyössä palvelun hakijan kanssa. 

vaPaa valinta kOtiPalvElUSSa

Vapaa valinta kotipalvelussa tarkoittaa sitä, että voit valita 
itse, kuka sinulle myönnetyn kotipalvelun suorittaa. Upplands 
Väsbyssä on valittavana kymmenkunta kotipalveluyrittäjää. 
Kunnallista kotipalvelua tarjotaan vain öiseen aikaan. Palve-
luita tarjoavat yrittäjät ovat kunnan hyväksymiä. 

Tukikäsittelijään saat yhteyden Väsby Direkt -palvelun kautta 
soittamalla numeroon 08-590 970 00. Lisätietoja saat myös 
kunnan verkkosivulta www.upplandsvasby.se.

tURvaHÄlYtin

Turvahälyttimellä voi kutsua apua mihin aikaan vuorokau-
desta tahansa. Turvahälyttimestä maksetaan kuukausimaksu. 

Hakemuksen ja lisätietoja saat ottamalla yhteyttä kunnan 
tukikäsittelijään Väsby Direkt -palvelun kautta soittamalla 
numeroon 08-590 970 00.
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PÄivÄtOiminta

Henkilöille, jotka tarvitsevat yksilöllisesti suunniteltua toi-
mintaa pienemmässä ryhmässä, järjestetään päivätoimintaa 
osoitteessa Dragonvägen 88–90. 

Toiminta on suunnattu henkilöille, jotka kärsivät dementi-
asta, fyysisistä toimintarajoitteista tai vastaavista ongelmista. 
Tarkoituksena on pidentää mahdollisuuksia kotona asumi-
seen. Tässä saat tilaisuuden harjoitella arkisia askareita ja se 
voi samalla merkitä tärkeää vuorotusta omaisille. 
Päivätoiminta on tarveharkintaista. Ota siksi yhteyttä kunnan 
tukikäsittelijään hakeaksesi paikkaa Väsby Direkt -palvelun 
kautta soittamalla numeroon 08-590 970 00.
 

kUnnalliSEt Ja YkSitYiSEt 
vanHainkODit

Vanhusten erityisasumismuodoissa on erilaisia painotuksia ja 
nimityksiä:

•	 Lyhytaikaisasuminen 
•	 Dementia-asuminen
•	 Hoitokodit

Erityisasumismuodot ovat tarveharkintaisia. Hakemus teh-
dään kunnan tukiasiain käsittäjälle. 

lYHYtaikaiSaSUminEn

Lyhytaikaisasumista voidaan tarjota, mikäli sen katsotaan 
tukevan omatoimista asumista ja mahdollistavan kotona 
asumisen pidempään.

Lyhytaikaisasuminen voidaan myöntää:
•	 Vuorohoitoon, jolloin henkilö asuu vuoroin omassa 

kodissaan ja vuoroin erityisasunnossa. 
•	 Henkilölle, jonka yhteistä kotia hoitava omainen tai 

läheinen tarvitsee tukea ja lepoaikaa. 
•	 Henkilöille, jotka kotiutetaan sairaalasta ja jotka tarvit-

sevat sellaista huolenpitoa, jota kotihoito, hälytysjärjes-
telmä tai päivähoito eivät pysty tarjoamaan. 

DEmEntia-aSUminEn

Dementia-asuminen on asumismuoto henkilöille, joilla on 
dementiasairaus. Asukkailla on oma asunto ja pääsy yhteisiin 
tiloihin. 
Henkilökuntaa on paikalla vuorokauden ympäri.

HOitOkODit

Hoitokoti on asumismuoto henkilölle, joka tarvitsee runsaasti 
hoitoa ympäri vuorokauden. Asukkailla on oma asunto ja 
pääsy yhteisiin tiloihin. Henkilökuntaa on paikalla vuorokau-
den ympäri. 

Tukikäsittelijään saat yhteyden Väsby Direkt -palvelun kautta 
soittamalla numeroon 08-590 970 00. Lisätietoja saat myös 
kunnan verkkosivulta www.upplandsvasby.se.

takSat Ja makSUt

Tietoa taksoista ja maksuista löytyy kunnan verkkosivulta 
www.upplandsvasby.se ja tukiasiain käsittelijöiltä Väsby 
Direkt -palvelun kautta: 08-590 970 00.

vaPaa valinta kOtiPalvElUSSa

Tammikuun 1. päivänä vuonna 2010 otettiin käyttöön laki 
oikeudesta valita palveluntuottaja (LOV) Upplands Väsbyn 
kunnan kotipalvelussa. 

Vapaa valinta hoidossa ja hoivassa merkitsee sitä, että henki-
löllä on oikeus valita palveluntuottaja. Edellytyksenä on, että 
kunta on hyväksynyt palveluntuottajan ja tehnyt sopimuksen 
tämän kanssa.

Tarkoituksena on, että voisit väsbyläisenä itse vaikuttaa enem-
män omaan arkeesi valitsemalla itse palveluntuottajan. 

Tämä avaa ovet markkinoille, joilla toimii monenlaisia yri-
tyksiä, jotka eroavat toisistaan suuntautumisen ja pätevyyden 
osalta. Tämä puolestaan johtaa laadunkehitykseen kotipalve-
lutoiminnassa.
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Uskottu mies ja edustaja
Jos sairaus, vanhuus, toimintararjoite tai psyykkinen häiriö estää henkilöä hoita-
masta raha-asioitaan tai valvomaan sosiaalisia etujaan, saatavilla on alla kuvattuja 
palveluja. 

USkOttU miES 

Jos joku tarvitsee sairauden, psyykkisen häiriön, heikenty-
neen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi apua oi-
keuksiensa valvontaan, omaisuutensa hallintaan tai asioistaan 
huolehtimiseen, käräjäoikeus voi tarvittaessa määrätä hänelle 
uskotun miehen. 

Käräjäoikeus määrää uskotun miehen, josta tulee päämiehen 
(sen, jolle uskottu mies on vahvistettu) sijainen. Päämies on 
edelleen oikeustoimikelpoinen, vaikka hänellä on uskottu mies. 

EDUStaJUUS

Ruotsissa kukaan aikuinen ei ole vajaavaltainen. Vajaavaltai-
seksi julistaminen poistui 1.1.1989 ja sen tilalle tuli edustajuus 
(jota säädellään vanhempainlailla). 

Jos henkilölle määrätään edustajuus, hän menettää oikeustoi-
mikelpoisuutensa kokonaan tai osittain. Perusedellytys edus-
tajuuden järjestämiselle on, että henkilö on "kykenemätön 
hoitamaan itseään ja asioitaan" ja että uskottu mies ei riitä. 
Päämiestä tulee kuulustella käräjäoikeudessa suullisesti, 
mikäli mahdollista.

HakEmUS

Hakemuksen uskotusta miehestä tai edustajasta voi tehdä 
henkilö itse, tämän aviopuoliso tai muu läheinen henkilö sekä 
holhouslautakunta. Hakemus lähetetään holhouslautakuntaan 
tai suoraan Attundan käräjäoikeuteen. 

Hakemukseen tulee liittää lääkärintodistus ja sosiaalinen 
kartoitus tai muu kirjallinen lausunto, joka vahvistaa uskotun 
miehen tai edustajan tarpeen. Päämiehen tulee, mikäli mah-

dollista, hyväksyä uskotun miehen tai edustajuuden järjestä-
minen. Lähimmän omaisen on annettava suostumuksensa. 
Lääkärintodistusta tarvitaan aina silloin, kun päämies ei itse 
kykene antamaan suostumustaan.

HakEmUS USkOtUSta miEHEStÄ tai 
EDUStaJaSta

Hakemus uskotusta miehestä tai edustajasta tehdään holho-
uslautakunnalle. Hakemuksen voivat tehdä sosiaalipalvelu, 
kuraattorit, terveydenhoidon tahot ja yleiset tahot. 
Hakemukseen tulee liittää sosiaalinen kartoitus ja lääkärin-
todistus, joka vahvistaa tarpeen. Päämiehen tulee, mikäli 
mahdollista, hyväksyä edustajuuden järjestäminen.

HOlHOUSlaUtakUnta

Holhouslautakunnan tulee oikeudellisesti harjoittaa holhoo-
jan, edustajan ja uskotun miehen työtä. Se tehdään pääasiassa 
tarkastamalla muun muassa vuositilitykset. 

Holhouslautakunnan tehtävänä on varmistaa, että varat ovat 
sijoitettu turvallisesti ja että ne tuottavat kohtuullisen tuoton. 

Holhouslautakunnan tehtävät: 
•	 Holhoojan, uskotun miehen ja edustajan valvonta.
•	 Omaisuuden jakoon liittyen kysymysten tutkiminen 

pesänjaoissa. 
•	 Kiinteistökauppojen, lainatapahtumien ja pääomasijoi-

tusten hyväksyminen.
•	 Tiedottaa ja kouluttaa uskottuja miehiä ja edustajia. 
•	 Neuvoa kunnan asukkaita ja muita viranomaistahoja ja 

järjestöjä asioissa, jotka liittyvät uskottuun mieheen tai 
edustajiin. 
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Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Sigtunan, Sollentunan ja 
Upplands Väsbyn kuntien yhteiseen holhouslautakuntaan 
soittamalla numeroon 08-579 217 20.

ElÄkE
Eläkevirasto 0771-776 776

Eläkevirasto vastaa yleisestä eläkkeestä. 
1.1.2010 eläkevirasto siirtyi vakuutuskassan piiriin seuraavissa 
eduissa:

•	 Vanhuuseläke 
•	 Jälkeen jääneen eläke 
•	 Eläkeläisten asumistuki (henkilöt, joilla on sairaus-

korvaus tai aktiviteettikorvaus voivat jatkossakin ottaa 
yhteyttä vakuutuskassaan). 

•	 Eläkeläisten asumistuki
•	 Vanhusten toimeentulotuki
•	 Tapaturmaetuus jälkeen jäävän tapaturmaetuutena ja 

hautausavustus
•	 Erityinen eläkelisä
•	 Vaimokorotus
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terveydenhuolto
Alla tietoa ensiavusta puhelimitse sekä kunnan lääketieteellisesti vastaavan 
sairaanhoitajan ja muiden tahojen yhteystiedot. 

vÅRDGUiDEn PUHElimitSE Ja 
HOitOnEUvOnta
Puhelin 08-320 100
www.vardguiden.se

Vårdguiden vastaa hoitoon liittyviin kysymyksiin ympäri 
vuorokauden. Tämä on helppo tapa saada tietoa ja neuvoa 
terveydenhoitoa koskevissa asioissa. Puhelu Vårdguideniin 
maksaa tavallisen paikallispuhelun verran.

Vårdguiden puhelimitse tarjoaa kolme vaihtoehtoa: 
•	 Yleistä tietoa terveyden- ja sairaanhoidosta
•	 Lasten terveydenhuoltoneuvontaa
•	 Terveydenhuoltoneuvontaa aikuisille

Yleistä tietoa terveydenhuollosta, esimerkiksi lähimmästä 
terveyskeskuksestasi, saat osoitteesta www.vardguiden.se tai 
puhelinluettelon sinisiltä sivuilta. Voit myös esittää kysymyk-
sen sairaanhoitajalle internetissä käyttämällä ”Mina vårdkon-
takter” -palvelua. Jos joku sairastuu äkillisesti, soita aina 112. 

POtilaSlaUtakUnta
Puhelin 08-690 67 00

Potilaslautakunta on puolueeton keskusinstanssi, jonka 
puoleen voit kääntyä maksutta silloin, jos kunnan, maakäräji-
en tai yksityisen sektorin julkisesti rahoitetussa terveyden- ja 
sairaanhoidossa tai maakäräjien järjestämässä hammashoi-
dossa ja yksityisten hammashygienistien antamassa hoidossa 
syntyy ongelmia.

Paikka JOHOn kÄÄntYÄ PÄÄmiEHEStÄ 
RiiPPUmatta

Kaikilla maakäräjillä on lain mukaan yksi hoidosta riippu-
maton luottamuslautakunta. Lain tarkoituksena on tarjota 
potilaille, omaisille ja henkilökunnalle riippumaton toimielin, 
jonka puoleen voidaan kääntyä maksutta silloin, kun hoitoyh-
teyksissä ilmaantuu ongelmia.

POtilaSvaHinkOlaUtakUnta
Puhelin 08-522 787 44

Potilasvahinkolautakunta on vakuutusyhtiöiden neuvova 
lautakunta. Lautakunnan tulee potilaan, hoidon tarjoajan, 
vakuutusyhtiön tai tuomioistuimen vaatimuksesta tehdä lau-
sunto vahinkoasiassa. Kaikkien potilasvakuutusta tarjoavien 
vakuutusyhtiöiden vahingot voidaan tutkia. 

HammaSHOitOtUki

Tietyt sairaudet, toimintarajoitteet ja vanhuus oikeuttavat 
hammashoitotukeen. Se tarkoittaa alhaisempia maksuja tar-
peellisissa hoitotoimenpiteissä. 
Oikeus hammashoitotukeen koskee henkilöitä, jotka:
•	 Kuuluvat tiettyjen toimintarajoitteisten henkilöiden 

tuesta ja palvelusta annetun lain (LSS) piiriin.
•	 Joilla on pysyvä kattavan hoidon ja hoivan tarve ja jotka 

asuvat joko erityisasunnossa tai saavat hoitoa ja hoivaa 
omassa kodissa.

Ota yhteyttä tukiasiain käsittelijään saadaksesi lisätietoa hammas-
hoitotuesta ja sen hakemisesta. Käsittelijöihin saat yhteyttä Väsby 
Direkt -palvelun kautta soittamalla numeroon 08-590 970 00. 

lÄÄkEtiEtEElliSESti vaStaava 
SaiRaanHOitaJa

Jokaisessa kunnassa on lääketieteellisesti vastaava sairaan-
hoitaja (ruotsalainen lyhenne on MAS), jonka tehtävä on 
huolehtia siitä, että kunnan erityisasumiskohteiden asukkaat 
saavat laadultaan hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa. 

Hän vastaa muun muassa siitä, että henkilöstöllä on selkeät 
toimintaperiaatteet. Kunnan MAS-sairaanhoitajalle tehdään 
ilmoitus tilanteista, joissa erityisasumisen piirissä oleva henki-
lö on tai olisi voinut vahingoittua tai sairastua. 
Lääketieteellisesti vastaavaan sairaanhoitajaan saat yhteyttä Väs-
by Direkt -palvelun kautta soittamalla numeroon 08-590 970 00. 
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kommentit ja valitukset
Upplands Väsbyn kunta ottaa kiitollisena vastaan kommenttisi, koska tavoit-
teemme on, että kunnan asukkaiden tyytyväisyys paranee entisestään. Haluamme 
tarjota laadukkaita hyvinvointipalveluja ja siinä työssä voit auttaa meitä.

Upplands Väsbyn kunnan asiakasvalintatoimisto pitää kritiik-
kiä kehityksen ja parannuksen edellytyksenä. 

Jos haluat esittää kommentteja tai valituksia, käänny ensi-
sijaisesti asiaa koskevan toiminnan vastuullisen esimiehen 
puoleen. Voit myös kääntyä valvonnan päävastaavan puoleen 
asiakasvalintatoimistossa. 

Voit jättää kommentit ja valitukset joko suullisesti tai kirjal-
lisesti. Lomake ”Kommentit ja valitukset” on kunnan Väsby 
Direkt -asiakaskeskuksessa tai kunnan verkkosivulla www.
upplandsvasby.se. Voit esittää kommenttisi ja valituksesi 
nimettömänä. 

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä valvonnan päävastaavaan 
asiakasvalintatoimistossa Väsby Direkt -palvelun kautta soit-
tamalla numeroon 08-590 970 00.

kUnnallinEn ElÄkElÄiSnEUvOStO

Upplands Väsbyn kunnassa toimiva kunnallinen eläkeläis-
neuvosto (KPR) pyrkii vaikuttamaan ja tuomaan näkemyk-
siä kysymyksiin, jotka koskevat varttuneiden asukkaiden 
elinolosuhteita. Tämän se tekee yhteistyössä kunnan erilaisten 
eläkeläisjärjestöjen edustajien kanssa. 

Neuvostolle tulee aina antaa tilaisuus lausua mielipiteensä 
kysymyksissä, joilla on merkitystä varttuneille kuntalaisille 
ennen kuin kunnanhallitus tai kunnanvaltuusto tekee asiassa 
päätöksen.
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Asiakasvalintatoimisto   •   Käyntiosoite: Dragonvägen 86
----------------------------------

upplandsvasby.se   •   Väsby Direkt puhelin: 08-590 970 00   •   Käyntiosoite: Drabantvägen 9
vasbydirekt@upplandsvasby.se

facebook.com/upplandsvasby   •   twitter.com/upplandsvasby

EtSimmE YHDiStYkSiÄ

Etsimme lisää senioritoimintaa harjoittavia yhdistyksiä, jotka haluavat tietonsa 
Seniorioppaaseen.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä vanhustenhuolto- ja peruspalveluosastoon Väsby 
Direkt -palvelun kautta soittamalla puhelinnumeroon 08-590 970 00. 


