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Kultur och fritid
På kommunens webbplats www.upplandsvasby.se finns en evenemangskalender 
med tips på vad som är på gång i Upplands Väsby. 

EVENEMANGSKALENDERN

På kommunens hemsida www.upplandsvasby.se finns en 
evenemangskalender där föreningarna själva lägger in sina 
evenemang. Där finns det alltid aktuella tips på vad som är 
på gång. 

BIBLIOTEKET, MESSINGEN
Love Almqvists torg 1
Tfn 08 - 590 973 70

På biblioteket kan du göra mer än att låna böcker. 
Här kan du också:

• Låna ljudböcker och talböcker 
• Låna cd-skivor och faktafilmer 
• Hyra filmer 
• Låna en dator 
• Söka information i handböcker och databaser 
• Informera dig om konsument- och miljöfrågor 
• Läsa svenska och utländska dagstidningar och tidskrifter 
• Släktforska 
• Studera i lugn och ro i läsrummet 
• Delta i bokcaféer och programkvällar

På bibliotekets hemsida på  www.upplandsvasby.se kan du:
• Låna e-böcker 
• Söka i bibliotekets katalog 
• Reservera böcker 
• Göra omlåna på böcker som du har hemma 
• Boka datortid
• Söka i databaser 

INOMHUSBAD OCH GYMPA
Medley, Vilundabadet
Husarvägen 29
Tfn 010 - 450 90 30

Simhallen som ligger i centrum av Vilundaparken har en 
25-metersbassäng för motionssim och vattenträning. 
Dessutom finns det träningspass speciellt anpassade för äldre 
motionärer .

SENIORGYMPA PÅ FRISKIS & SVETTIS
Campushallen
Johanneslundsvägen 1 
Tfn 08-590 320 44

Seniorgympa är en mjuk träning för äldre i lugnare tempo 
och med lugnare musik.  Gymnastiken är en effektiv träning 
för hela kroppen, med extra mycket rörlighet.
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Föreningar och ideella
verksamheter
I Upplands Väsby har du stora möjligheter till fritidsaktiviteter. Här finns cirka 
250 föreningar. Många av dessa finns i föreningsregistret på kommunens
hemsida www.upplandsvasby.se 

VÄNNER I VÄSBY
Tfn 08 - 590 974 16

Vänner i Väsby är en samverkan mellan intresseorganisatio-
ner, församlingar och Upplands Väsby kommun. 
Vänner i Väsby bedriver både väntjänst- och träffpunktsverk-
samhet. 

De samverkande parterna i Vänner i Väsby är: 
• PRO – Pensionärernas riksorganisation 
• SPF – Sveriges pensionärsförbund 
• Hammarby, Fresta och Eds församling 
• Röda Korset och Anhöriggruppen 
• Upplands Väsby kommun

VÄNTJÄNST 
Tfn 070 - 544 94 68

Idag är många människor är ensamma och saknar släkt och 
vänner i sin närhet. Genom väntjänsten kan du knyta kontak-
ter och öppna dörren till något nytt. De frivilliga kontaktper-
sonerna i väntjänsten har tystnadsplikt. Det är lekmän som 
har varierande yrkeserfarenhet och som är intresserade av att 
hjälpa till utan ekonomisk ersättning.

RUBINEN
Dragonvägen 88-90
Tfn 070 - 947 38 05

Träffpunkten Rubinen bjuder på kultur, samhällsnyttig 
information och en stund av gemenskap. Här knyts många 
nya vänskapsband. Resor arrangeras och här har du möjlighet 
att fika till självkostnadspris. Rubinen är öppen alla varda-
gar måndag till torsdag klockan 10.00-13.00 samt fredag 

kl. 11.00-13.00. Måndagar kl. 14.00-16.30 har Finska PRO 
verksamhet på Rubinen. (OBS! I juni-augusti samt december 
har Rubinen stängt på fredagar.)

RUNBY VINTERTRÄDGÅRD
Vinterträdgården Runby Torg 9
Tfn 08-590 975 75

Runby Vinterträdgård är en träffpunkt för dig som bor i 
Runby. Här kan du lyssna på intressanta föredrag, samhälls-
nyttig information och träffa vänner att fika eller äta mat 
tillsammans med. 

Öppettider: måndagar kl.12.30-14.30.

SIGMA/HJORTVÄGEN
Röda Korset Kupan, Hjortvägen 1
Tfn 08-555 168 00
E-post:rkuv1045@gmail.com

Röda Korset har verksamhet i området tisdagar och torsdagar 
klockan 12.00–18.00. Röda Korset Kupan har även en hand-
arbetsgrupp som träffas varannan måndag, jämna veckor, 
mellan klockan 13.00-15.00.  För vidare information kontakta 
gärna Röda Korset Kupan på tfn 08-555 168 00 eller gå in på 
Röda Korsets hemsida www.redcross.se/upplands-vasby
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FÖRSAMLINGAR

VILUNDA FÖRSAMLINGSHEM
Hammarby församling,  Kyrkvägen 12 
Tfn 08-555 168 00

På Vilunda församlingshem har vi öppet hus med flera olika 
aktiviteter i veckan. 
Öppet hus: 
• Tisdagar: Fika kl.13.00-15.00.
• Onsdagar: Fika 13.30 efter lunchmusiken
• Torsdagar: Prästmackan kl.13.30

FRESTA FÖRSAMLING
Fresta kyrkväg 2
Tfn 08-590 890 02

Fredagsvännerna består av äldre som vill få en stunds gemen-
skap i ett trivsamt och handikappvänligt församlingshem i 
Bollstanäs, Gamla vägen 25. 

Fredagssamlingarna börjar klockan 12.00 med kaffe och 
smörgås till självkostnadspris. Efter en kort andakt följer 
dagens program som kan vara alltifrån musik, föredrag, film 
eller kommunal information. Avslutning sker vid 14-tiden. 
Vid två tillfällen per år hålls andakten i Fresta kyrka med 
efterföljande lunch i Fresta församlingsgård. 

Fredagsvännernas program för terminen finner du i Försam-
lingsbladet och på Fresta församlings webbplats, 
www.frestaforsamling.se

FRESTA SENIORKÖR
Gamla vägen 25
Tfn 073 - 685 50 86

Fresta Seniorkör består av ett trettiotal medlemmar. Det är en 
blandad kör som repeterar på onsdagar klockan 09.30–11.30 i 
Bollstanäs församlingshem. 

Fresta Seniorkör uppträder vid gudstjänster cirka fyra gånger 
per år, vid jul- och vårkonserter samt på äldreboenden.

Kom gärna och lyssna på en repetition om du funderar på att 
gå med.

HAMMARBY FÖRSAMLING
Kyrkvägen 12 
Tfn 08-555 168 00 (pastorsexpeditionen)

• Den kyrkliga syföreningen träffas varannan onsdagsef-
termiddag. Mer information lämnas på tfn 08-590 320 45

• Öppet hus tisdagar 13.30-15.00. Information lämnas av 
diakon på tfn 08-555 168 16.

• Lunchmusik, onsdagar kl.13.00. Därefter kaffe i försam-
lingshemmet. Mer information lämnas av musiker på 
tfn.  08-555 168 22

• Prästmackan; öppet hus torsdagar 13.00-15.00. Mer 
information lämnas av präst på tfn 08-555 168 12.

• Sorgegrupper. Information lämnas av präst på tfn 08-
555 168 14.

• Samtalsgrupper om livskvalitet. Mer information lämnas 
av diakon på tfn 08-555 168 16.

• Den finska syföreningen träffas varannan torsdagsefter-
middag. Mer information lämnas av sverigefinsk präst 
på tfn 08-555 168 32.

Ryttargatan 278, Smedbyhof - 
Möjligheternas hus

• Öppet hus med möjlighet till olika aktiviteter både ute 
och inne. Måndag, onsdag och fredag kl 13.00-16.00. 
Mer information lämnas av präst på tfn 070-994 76 86.

Övrigt

• Enkel mässa på Löwenströmska sjukhuset varje onsdag 
kl. 14.30. Vi gör även sjukbesök. Information lämnas av 
sjukhuspräst på tfn 070-260 17 14 eller av sjukhusdiakon 
på tfn 072-730 37 90.

• Regelbundna gudstjänster genomförs på kommunens 
äldreboenden. Mer information lämnas av präst på tfn 
08-555 168 12.

EDS FÖRSAMLING
Lövstavägen 6
Tfn 08-588 918 50

Alla seniorer välkomnas till våra onsdagsträffar i försam-
lingsgården, Lövstavägen 6 i Runby. 

Programmet börjar kl 13.00 med en enkel andakt. Därefter 
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följer kaffe och antingen ett specialprogram eller fri
samvaro kring borden. Programmet slutar kl 14.30.
Sorgegrupp finns periodvis. 

Regelbundna besök görs också på Edsby slotts gästhem. 
Församlingens präster är tillgängliga för hembesök när så 
önskas. 

PENSIONÄRSFÖRENINGAR 

Penionärsföreningarna har till uppgift att driva och bevaka 
pensionärernas intressen i olika samhällsfrågor och att 
erbjuda en bred verksamhet där medlemmarna kan känna 
glädje och gemenskap. 

Dessa organisationer är partipolitiskt obundna och alla som 
har någon form av pension kan bli medlemmar.

PRO UPPLANDS VÄSBY
Gula villan, Industrivägen 13
Tfn 08-590 868 40

Pensionärsföreningen PRO Upplands Väsby är en mycket ak-
tiv förening med omkring 1 330 medlemmar. Organisationen  
främjar pensionärernas intressen i olika samhällsfrågor. 

Vi erbjuder medlemmarna en mötesplats för gemenskap, 
personlig utveckling, glädje och hälsa.

Varje månad under höst och vår samlas en stor skara till 
öppna möten i Kulturhuset med omväxlande program. 
Regelbundet träffas stora grupper och spelar boulespel eller 
bowling. 

Många medlemmar deltar i studiecirklar såsom oljemålning, 
akvarellmålning, sång, internationell seniordans, line dance, 
främmande språk, litteratur, lokalhistoria, läs och res m.m.

Föreningen ordnar kulturella besök i närområdet. Under året 
genomförs också flera resor i Sverige och i Europa. 

Vår föreningslokal finns i Gula Villan nära Upplands Väsby 
station. Där finns vår expedition, några samlingslokaler, kök, 
boulebanor och en trädgård för uteaktiviteter.  
Du som är pensionär är välkommen att söka medlemskap hos 
oss. 

Om du har möjlighet att använda en dator med Internet, 
hittar du massor med intressant och värdefull information på 
vår webbplats, www.pro.se/upplandsvasby.  
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PRO UPPLANDS VÄSBY FINSKA
Box 19
194 21 Upplands Väsby
Tfn 070 - 617 37 23

PRO Upplands Väsby Finska har ca 160 medlemmar, är 
politiskt obunden och öppen för alla pensionärer. Förening-
ens mål är att värna om finsk kultur, finska traditioner, det 
finska språket, medverka för att alla pensionärers intressen i 
olika samhällsfrågor hörsammas och bevaka de finsktalande 
pensionärernas rättigheter i samhället.

Föreningen deltar aktivt i samhällsutvecklingen och har re-
presentanter i kommunens och kyrkans olika sociala grupper.

Föreningen ordnar studiecirklar i samarbete med ABF till 
exempel hälsofrämjande verksamhet som ”Hälsosam mat”, 
boule, qigong, bowling m.m.

Föreningen har fredagskvällar med varierande kulturellt 
program, underhållning och trevlig samvaro. På dessa träffar 
får medlemmarna all viktig information. Träffarna hålls varje 
helgfri fredag i Café Astrid och är mycket välbesökta. Fören-
ingen ordnar även loppmarknader och friluftsaktiviteter.

Föreningen anordnar endagsturer med buss, teaterresor 
och bland annat SPA-resor till Estland samt studieresor till 
intressanta orter i Finland och även i andra länder. PRO 
Finska deltar i morsdagsfirandet och firandet av Finlands 
självständighetsdag tillsammans med andra finska föreningar 
i församlingens lokaler.

PRO Upplands Väsby Finska ordnar även julbord tillsam-
mans med Lions Club på Café Astrid.

Från och med våren 2008 sköter föreningen träffpunktsverk-
samheten i Rubinen, Dragonvägen 88-90, på måndagar kl. 
14.00-16.30.

SUOMEKSI
PRO Upplands Väsby Finska yhdistyksessä on noin 160 jä-
sentä. Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton ja avoin kaikille 
eläkeläisille. Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia suomalaista 
kulttuuria, tapoja ja kieltä, sekä myötävaikuttaa kaikkien elä-
keläisten etujen huomioonottamiseen eri yhteiskunnallisissa 
asioissa ja valvoa suomenkielisten eläkeläisten oikeuksia tässä 
kunnassa. 

Yhdistys järjestää opintoryhmiä yhdessä ABF:n kanssa, 
esimerkiksi terveyttä edistävää toimintaa, kuten ”Terveellistä 
ruokaa”, boule, bowling ja qigong ym. 

Yhdistyksellä on joka pyhävapaa perjantai ns. perjantaitapah-
tuma Café Astridissa, jossa esitetään vaihtelevaa kulttuurio-
hjelmaa, saadaan tärkeää informaatiota, viihdettä ja mukavaa 
yhdessäoloa. Yhdistys järjestää kirpputoreja, ulkoilupäiviä, 
sekä päivämatkoja bussilla , kylpylämatkoja mm. Eestiin, 
matkoja teattereihin ja muihin mielenkiintoisiin kohteisiin 
Suomessa. 

Yhdistys ottaa osaa suomalaisten järjestöjen yhteiseen äitien-
päiväjuhlaan ja Suomen itsenäisyyspäivän viettoon seurakun-
nan tiloissa. Autamme Lions Club jarjestämällä joululounaal-
la Café Astridissa jokaisena jouluaattona.

Keväästä 2008 lähtien yhdistys hoitaa ”Träffpunkt-toimin-
taa” Kahvila Rubinissa, Dragonvägen 88-90, maanantaisin 
klo. 14.00-16.30. 
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SPF VÄSBYVETERANERNA 
Drabantvägen 1
Tfn 08-590 317 46 (telefonsvarare)
E-post: info@spfvasby.se
www.spfpension.se/vasby

SPF Väsbyveteranerna är en lokalavdelning till Sveriges Pen-
sionärsförbund. Föreningen har idag över 900 medlemmar 
och är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation. 
Vi välkomnar alla som uppbär pension av något slag, fyllt 61 
år eller är gift/sambo med en medlem.

Våra medlemsmöten och medlemsaktiviteter främjar social 
samvaro, hälsa och höjer livskvaliteten. Genom medlemskap i 
SPF Väsbyveteranerna finns möjligheten att teckna fördelak-
tiga försäkringar. Det erbjuds även, både centralt och lokalt, 
ett antal medlemsförmåner och rabatter.

Via medlemsprogram och hemsida erbjuds våra medlemmar 
att deltaga i medlemsmöten med underhållning, kaffe och lot-
terier. Dessa möten äger rum i Kulturhuset, Centralvägen 9, 
och vi träffas alla månader utom juni-juli-augusti. Föreningen 
anordnar många intressanta utflykter såsom bio-, teater- och 
studiebesök. Varje år arrangeras ett antal resor, 1 – 3 dagar 
inom Sverige och längre resor till utlandet.

Väsbyveteranerna är representerade i KPR, kommunala pen-
sionärsrådet, och i dialogmöten med social- och äldrenämn-
den. Där har föreningen möjlighet att diskutera och driva de 
äldrefrågor som vi tycker är viktiga för oss pensionärer.

Föreningen medverkar på kommunens Seniordag samt 
Föreningsdag och ansvarar för en del av verksamheten inom 
Vänner i Väsby. Flera av föreningens medlemmar deltar 
årligen, ett flertal gånger, som funktionärer vid idrottsarrang-
emang inne i Stockholm. 

Våra studiecirklar och kulturarrangemang sker i samarbete 
med Studieförbundet Vuxenskolan. Vanligast är cirklar i 
musik, litteratur, Stockholm och friskvård.

Du kan läsa mer om vår förening, och du finner alla kontakt-
uppgifter på vår hemsida www.spfpension.se/vasby.

SENIORNET
www.seniornetvasby.se
Tfn 08-590 857 66

SeniorNet i Upplands Väsby är en ideell förening som ingår i 
SeniorNet Sweden. Föreningens syfte är att utveckla kunska-
pen hos seniorer (55+) så att de, utifrån sina egna förutsätt-
ningar, kan använda sig av datorer samt IT.

SeniorNet i Upplands Väsby bedriver sin verksamhet i sam-
verkan med Studieförbundet Vuxenskolan. Vi träffas varje 
vecka, måndag till fredag, i olika konstellationer där vi delar 
med oss av våra erfarenheter och tränar på olika datapro-
gram/applikationer på datorerna. Våra träffar är tre timmar
med kaffepaus.
       
Hos oss kan du exempelvis få hjälp med:
• Använda Internet (läsa tidningar, göra bankären  
 den, lyssna på musik, se tv-program etc.)
• Göra en budget med hjälp av kalkylprogram.
•  Använda E-mail.
•  Utnyttja IP-telefoni för att på ett billigt sätt kunna  

 hålla kontakt med släkt och vänner. 
•  Bildbehandling av digitala foton.
•  Tips vid köp av dator.
•  Hjälp vid installation av datorutrustning.

Om du är intresserad är du välkommen att kontakta:
Ordförande John-Eric Ericsson
Tfn: 08-590 857 66
E-mail: john-eric@brevet.nu
   
Medlemsansvarig Leif Wilmo
Tfn: 08-590 330 67
E-mail: lew01@live.se
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VÄSBYPENSIONÄRERNAS 
BRIDGEFÖRENING
Dragonvägen 92, Upplands Väsby
Tfn: 070-580 96 95
E-mail: anders.bjoerendahl@telia.com

Välkomna till Väsbypensionärernas Bridgeförening. Denna 
förening bildades den 8 april 1987 av ett antal glada bridge-
pensionärer. Vårt mål är att så många som möjligt skall spela 
bridge, ha det kul och trevligt.

Vi spelar bridge i princip alla onsdagar mellan klockan 14.15 
– 18.30, med undantag av sommaruppehåll, i CaféAstrids 
lokaler. 

Om ni vill gå en bridgekurs, kontakta oss så försöker vi hjälpa 
er med vidare information. Ni är också hjärtligt välkomna 
att kontakta oss om ni har några andra frågor, antingen via 
telefon eller via e-mail, annars ses vi vid bordet.

Väsbypensionärernas Bridgeförening
Anders Björendahl
Tfn: 070-580 96 95
E-mail: anders.bjoerendahl@telia.com

STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN
Lindhem, Örvägen 2
Tfn 08-590 860 40
abc@sv.se

Studieförbundet Vuxenskolan i Upplands Väsby bedriver 
kultur- och cirkelverksamhet för alla åldrar. 
Varje höst- och vårtermin tar vi även fram ett särskilt pro-
gram anpassat för seniorer. Vårt måtto är ”Bästa möjliga liv 
– hela livet” och syftet är att våra aktiviteter ska främja hälsa 
och livskvalitet.

Vi samarbetar med SPF Väsbyveteranerna och är du medlem 
erhåller du alltid 10 % rabatt på alla våra studiecirklar.
Vi samarbetar också med SeniorNet som har sin verksamhet 
förlagd till våra lokaler på Lindhem.

Ett axplock ur verksamheten:

• Dans
• Språkkurser, även för nybörjare
• Grund- och fortsättningskurser i data
• Qigong
• Yoga
• Släktforskning
• Vävning
• Knyppling

Ni kan också vara med i någon av våra många kamratcirklar i 
ämnen som litteratur, musik och konst.
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ABF NORRA STOR-STOCKHOLM
OPTIMUSVÄGEN 12 A
Tfn 08-505 868 70

ABF har ett stort utbud av aktiviteter, studiecirklar och 
kulturarrangemang för personer i alla åldrar. På ABF sätter 
vi alltid deltagaren i fokus. Således utgår vi från deltagarnas 
frågor samt funderingar och tillvaratar deras olika kunskap 
och erfarenheter. 

Exempel på cirklar och föreläsningar:

• Miljö och klimat
• Mat och dryck
• Måleri och teckning
• Hantverk och handarbete
• Hälsa och livsstil
• Dans och teater
• Musik och sång
• Historia och släktforskning
• Språk
• Samhälle och politik
• Data och ny teknik
• Författarbesök och läsecirklar

ABF anordnar även cirkelledarutbildningar på ett flertal 
språk, t ex arabiska, persiska, spanska och finska. Om ni är 
en grupp som vill studera ett ämne så hjälper vi er gärna att 
starta en studiecirkel. Tveka inte att höra av er till oss.

ABF SENIORAKADEMIN
www.seniorakademin.se

ABF Seniorakademin inom ABF Norra Stor-Stockholm 
erbjuder kunskap, bildning och kultur på dagtid. Verksam-
heten är främst för personer över 55 år som lämnat det 
yrkesverksamma livet. Programmet är varierat och genomförs 
i form av kortare och längre kurser, föreläsningar, seminarier, 
kulturarrangemang och resor. 

För att delta i Seniorakademins verksamhet krävs medlem-
skap. Seniorakademin vänder sig i första hand till invånare i 
Upplands Väsby, Sundbyberg, Järfälla, Sigtuna och Upplands-
Bro. Verksamheten är öppen för alla som finner programmet 
intressant och vill bli medlemmar. Föreläsningarna är mot 
en förhöjd avgift även öppna för icke medlemmarna.  ABF 

Seniorakademin ger ut två programhäften per år, ett i januari 
och ett i augusti. 

Exempel på verksamhet i Upplands Väsby: 

• Föreläsningar varannan fredag kl. 13.00–14.30 på   
Optimusvägen 12 A. Efter föreläsningen följer en 
öppen diskussion och vi bjuder på fika. 

• Konstguidningar 
• Museibesök 
• Stadsvandringar 
• Resor 
• Bussrundturer 

Kurser på dagtid: 
Data, språk, litteratur och historia m.m. Våra studielokaler 
ligger på Optimusvägen 12 A och i Susebo på Skolvägen 2, 
tfn 08-505 868 70. 

Beställ ABF Seniorakademins program på tfn 08-505 868 00, 
via info.nss@abf.se eller på vår hemsida:  
www.seniorakademin.se. 

RÖDA KORSET, KUPAN
Hjortvägen 1
Tfn 08-590 894 99 
Äldrefrågor, Tfn 08-590 823 04
Öppet: Tisdagar och torsdagar 12:00-18:00

Röda Korset i Upplands Väsby har en träffpunkt för äldre. 
Denna finns på Kupan i Sigma.  Röda korset finns också på 
Rubinen på torsdagar i Väsby centrum tillsammans med Vän-
ner i Väsby. Verksamheten gör även besök på några äldrebo-
enden.



10

Kommunikationer
I Upplands Väsby finns ett 25-tal busslinjer. Pendeltåget går sex gånger i timmen 
under rusningstid. Det finns också servicelinjer, små bussar som kan stanna 
mellan hållplatserna. Här nedan hittar du också information om färdtjänst och 
parkeringstillstånd. 

PENDELTÅG

Med pendeltåg tar du dig till Stockholm på cirka 25 minuter. 
Reser du norrut så tar det cirka 10 minuter att komma till 
Märsta. Där kan du byta tåg till Uppsala eller ta en buss till 
Arlanda. 

Under rusningstrafik går det sex tåg i timmen på sträckan 
Upplands Väsby–Stockholm–Upplands Väsby. 
Övrig tid går pendeltåget cirka fyra gånger i timmen. Bus-
sarna har god anslutning till pendeltågen. Med Upptåget tar 
du dig från Upplands Väsby till Arlanda, Uppsala och Gävle. 

BUSS

Kommunen trafikeras av ungefär 25 olika busslinjer varav 11 
är lokala. 

Om du reser från kommunens ytterområden till centrum 
och stationen är restiden cirka 15–20 minuter. Regionala 
busslinjer finns bl.a. till Rotebro, Märsta-Arlanda, Kallhäll, 
Vallentuna-Täby, Arlanda och Kista. 

NÄRTRAFIKEN – SERVICELINJEN 
(VINKLINJEN)

Närtrafiken är särskilt anpassad för äldre och personer med 
funktionsnedsättning, men är till för alla och den vanliga 
SL-biljetten gäller. 

Tanken är att servicelinjen ska kunna vara ett alternativ 
till färdtjänst. Linjen trafikeras av små bussar som kör nära 
bostäder, till det lokala köpcentret, vårdcentraler och andra 
viktiga mål. 

Bussarna erbjuder gott om tid för av- och påstigning och 
längs delar av sträckningen finns så kallade ”vinkområden” 
där bussen kan stanna mellan hållplatserna. 

Bussarnas golv är i samma nivå som trottoaren och ofta finns 
även en ramp, vilket gör påstigningen lättare för dig som har 
rollator eller rullstol. Det finns cirka 15–20 sittplatser och 
utrymme för minst en rullstol eller barnvagn. 

I Upplands Väsby går servicelinje 959 fyra turer per dag i 
vardera riktning, från Runby till Löwenströmska sjukhuset 
via Stallgatan, Väsby Centrum, Sigma och Carlslund. 
Tidtabeller för alla närtrafiklinjer får du på ett SL Center 
eller genom att skriva in Närtrafiken i rubriken ”Linje” i 
tidtabellsökningen på www.sl.se. Du kan också ringa till SL:s 
kundtjänst på tfn 08-600 10 00.

PARKERINGSTILLSTÅND

Parkeringstillstånd är till för att ge rörelsehindrade möjlighet 
att parkera närmare sitt färdmål. 
Inom Upplands Väsby kommun har man rätt att parkera utan 
att betala avgift på allmän parkeringsplats. Man har även rätt 
att parkera 24 timmar i följd, där parkering enligt de lokala 
trafikföreskrifterna (LTF) är förbjuden eller tillåten kortare 
tid än 24 timmar. 
Man har rätt att parkera högst 3 timmar där parkering enligt 
LTF är förbjuden. 

Blankett för ansökan om parkeringstillstånd finns i blankett-
arkivet på kommunens webbplats www.upplandsvasby.se eller 
ring Väsby Direkt tfn 08-590 970 00 för ytterligare informa-
tion.
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FÄRDTJÄNST

Färdtjänst kan sökas av den som på grund av varaktig funk-
tionsnedsättning (minst 6 månader) har väsentliga svårigheter 
att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna 
kommunikationsmedel.

AVGIFT

Färdtjänsten är ett komplement till den allmänna kollektiv-
trafiken inom länet. 

Månadskostnaden kan aldrig överstiga kostnaden per månad 
för ett periodkort för pensionärer i SL:s kollektivtrafik. Med 
färdtjänstkortet får du åka kostnadsfritt med ledsagare på kol-
lektiva färdmedel inom Stockholms län. Det går att tillfälligt 
åka med färdtjänst i kommuner utanför Stockholms län, till 
exempel vid besök eller på semester. 

Mer information om detta får du av färdtjänstens Kund-
service tfn 08-720 80 80. 

ANSÖKA OM FÄRDTJÄNST

Ansökan om färdtjänst kan du göra hos kommunens bi-
ståndshandläggare. Handläggarna nås via Väsby Direkt tfn 
08-590 970 00. 

För ansökan om färdtjänst krävs: 
• Läkarintyg för färdtjänst 
• Ansökan på särskild blankett
• Ett fotografi 

Är du rullstolsburen, eller av andra skäl inte kan ta dig in och 
ur en taxi, kan du beviljas tillstånd för färdtjänstbuss.

Vid ansökan om färdtjänst görs en utredning av handläggare. 
Ärendet skickas sedan till Färdstjänstnämnden för beslut. 
Beslut om färdtjänst kan överklagas hos Färdtjänstnämnden.

VAD ÄR RIKSFÄRDTJÄNST?

Riksfärdtjänst utreds och beslutas av kommunens bistånds-
handläggare, beslut fattas enligt lag om Riksfärdtjänst.  An-
sökan bör göras minst tre veckor innan önskad avresa. Resor 
av akut karaktär t.ex. närståendes sjukdom eller begravning, 

ska handläggas med förtur. Beslut om riksfärdtjänst kan 
överklagas hos länsrätten. 

Riksfärdtjänst gäller för resa inom Sverige, till/från kommu-
ner utanför Stockholms län. Riksfärdtjänst ges inte automa-
tiskt till den som är beviljad Färdtjänst. Riksfärdtjänst ges 
inte heller automatiskt som resa med taxi. 

I första hand skall resa med riksfärdtjänst beviljas med 
allmänna kommunikationer och ledsagare. Med allmänna 
kommunikationer menas resa med buss, tåg, flyg eller båt. 

Tillstånd för resa med riksfärdtjänst kan också ges för en viss 
sträcka som personen inte kan resa med allmänna kommu-
nikationer. Tillstånd för riksfärdtjänst får aldrig ges för att 
kommunikationer saknas, går för sällan eller vid fel tidpunkt. 
 
VEM KAN RESA MED RIKSFÄRDTJÄNST?

Om resan till följd av den sökandes funktionsnedsättning 
inte kan göras till normala resekostnader med allmänna 
kommunikationer och med stöd av ledsagare eller den service 
som trafikhuvudmannen erbjuder kostnadsfritt i samband 
med resor, kan resa med taxi/specialfordon beviljas.

Trafikhuvudmännens service består bl.a. av ledsagarservice, 
assistans på flygplats, hjälp med bagage, hjälp vid byten av 
transportmedel, rullstolslyft, handikappanpassade sittplatser 
m.m. Förutsättningen för att personen skall beviljas resa med 
riksfärdtjänst är att personen får fördyrade resekostnader till 
följd av dennes omfattande och varaktig funktionsnedsätt-
ning minst 6 mån. Det vill säga att en person på grund av 
funktionsnedsättning. måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. 

Läkarintyg kan behövas som komplement till ansökan. Då 
är det funktionsnedsättningens omfattning, funktionsned-
sättningens varaktighet och framför allt varför detta hindrar 
personen att resa med allmänna kommunikationer som skall 
styrkas. 

För ytterligare information och ansökan kan du kontakta 
kommunens biståndshandläggare via Väsby Direkt på telefon 
08-590 970 00.
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Bostäder
Det finns öronmärkta hus för dig som är över 55 år i Upplands Väsby. Här 
nedan får du kontaktinformation till företag som kan hjälpa dig att hitta ett bra 
boende.

BOSTADSBYGGANDE I UPPLANDS 
VÄSBY 

I Upplands Väsby kommun finns variation i boende och 
upplåtelseform. 

• Bostadsrätter i terrasslägenheter där varje lägenhet, 
oavsett våningsplan, har en egen uteplats med möjlighet 
till blomsterodlingar. Denna typ av bostadsrätter finns i 
Väsbyskogen, Bollstanäs och Runby Backar.  Ta kon-
takt med våra lokala fastighetsmäklare för information 
om lediga bostäder. 

• Hyresrätter, många med markkontakt och egen täppa, 
finns i Carlslund, Odensgården, Vilunda, Hagängen och 
Smedby. Ta kontakt med Väsbyhem tfn 08-590 980 00, 
eller Bo i Väsby AB. 

• Attraktiva villa- och radhusområden finns i Frestaby, 
Grimstaby, Bollstanäs, Runby, Smedby, Vilunda, Skälby, 
Brunnby-Vik och Vilunda. Ta kontakt med våra lokala 
fastighetsmäklare för information om lediga bostäder. 

• Allergibostäder, hyresrätter finns i de centrala delarna 
nära Väsby Centrum. Ta kontakt med Väsbyhem tfn 
08-590 980 00. 

• Seniorbostäder för dig som är över 55 år finns i de 
centrala delarna intill Väsby Centrum, Vilundavägen, 
Runby och Carlslund (se nedan). 

SENIORBOENDE FÖR DIG SOM 
FYLLT 55 ÅR 

Väsbyhem och de stora bostadsföretagen satsar på boende-
miljön och erbjuder dig, som senior, bekvämlighet och trygg-
het i en lugn boendemiljö.

Väsbyhem har öronmärkt de fyra hus som ligger närmast 
Väsby Centrum för seniorer, vilket bland annat innebär att 

nya kontrakt endast tecknas med personer som uppnått 55 års 
ålder.

Som boende i ett 55+ boende finns tillgång till speciella 
kvaliteter. Du kan få ytterligare information om vad detta 
innebär av Väsbyhem. 

Väsby Centrum är ett stort och komplett inomhusköpcen-
trum. All kommersiell och kommunal service finns alldeles 
intill seniorhusen och vårdcentralen finns i höghuset närmast 
centrumbyggnaden.

Kollektivtrafiken når du snabbt och lätt från hela centrum 
och som senior erbjuds du förtur till en bilparkering så nära 
din port som möjligt.
 
I centrala Väsby har även Seniorgården AB ett antal lägenhe-
ter i bostadsrättsform.
Seniorgårdens Boförmåner är ett frivilligt tillval för de bo-
ende med rabatterade tjänster. 

Bastjänster som erbjuds som ett komplement till de flesta av 
Seniorgårdens bostäder är följande: 
• Städning, tvätthjälp, inköp av matvaror, matlagning 

samt fönsterputs. 
• Mobilt trygghetslarm, privat lösning. 
• Lagring av bohag, flytthjälp och flyttutrustning samt 

hyrbil. 

TRYGGHETSBOENDE

Det finns även trygghetsbostäder på Dragonvägen med 
gemensamhetslokal, personliga larm samt en trygghetspanel 
som visar om man t.ex. har glömt att stänga av spisen eller 
låsa ytterdörren.
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Stöd och hjälp
Upplands Väsby kommun erbjuder hjälp till personer som på grund av ålder, 
funktionsnedsättningar, ekonomiska problem eller familjeproblem behöver olika 
former av stöd. Mer information hittar du på www.upplandsvasby.se. 

BOSTADSANPASSNING 

Om du på grund av funktionsnedsättning behöver få din 
bostad anpassad eller ombyggd kan du söka bostadsanpass-
ningsbidrag. 

Information och ansökningsblanketter hittar du på kommu-
nens webbplats www.upplandsvasby.se. 
Du kan även ringa till handläggaren för bostadsanpassnings-
frågor via Väsby Direkt tfn 08-590 970 00.

VÄSBYFIXAREN 
Tfn 08-590 974 99

Väsbyfixaren är till för dig som fyllt 75 år eller har en funk-
tionsnedsättning, bor i eget boende och behöver hjälp i hem-
met med enklare hushållssysslor som inte hemtjänsten utför. 
Det kan till exempel vara flyttning av mindre möbler, byte av 
glödlampor, proppar och batterier. 

Uppdragen utförs måndagar, tisdagar och torsdagar klockan 
09.00–17.00. Tjänsten är gratis. 

HJÄLPMEDEL
 
Det finns en mängd olika hjälpmedel för dig som har funk-
tionsnedsättning eller en långvarig sjukdom. Hjälpmedel kan 
vara i form av t.ex. rullstol, rullator, hörapparat, sittkuddar 
och förhöjningar till stolar. 

Det finns också hjälpmedel för vård och behandling eller 
hjälpmedel för din vardag. Hjälpmedel för vård och behand-
ling kan vara medicintekniska produkter eller hjälpmedel 
som kompenserar en förlorad kroppsdel. För din vardag kan 

du få hjälpmedel så att du själv ska kan klä dig, äta, sköta din 
hygien, förflytta dig och kommunicera med omvärlden. Ett 
hjälpmedel kan också vara en del av din rehabilitering. När du 
är färdigbehandlad lämnas hjälpmedlet i retur. 

Du som behöver råd och information kring hjälpmedel kan 
vända dig till din vårdcentral eller kontakta Väsby Rehab tfn 
08-587 338 30. 
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ANHÖRIGSTÖD

För den som är anhörig och ger stöd till en närstående i 
hemmet, kan det vara viktigt att ha någon att vända sig till. I 
Upplands Väsby kommun finns en anhörigkonsulent som till-
sammans med frivilliga ger stöd. De vänder sig till anhöriga 
som vårdar och ger stöd till närstående i eget boende. 
Anhörigkonsulenten når du via Väsby Direkt tfn 08-590 970 00.

ANHÖRIGA SOM VÅRDAR I HEMMET

Samtalsgrupper/cirklar erbjuds inom såväl särskilt boende 
som till anhöriga som vårdar i det egna hemmet. Anhörig-
cirklar anordnas i samarbete mellan frivilligverksamhet och 
professionella anhörigstödjare. Syftet med cirklarna är att 
anhöriga ska få möjlighet att träffa andra i samma situation 
och utbyta erfarenheter sinsemellan. Vid dessa tillfällen får 
man avgiftsfri hemtjänst. 

Efter avslutad cirkelverksamhet anordnas varannan vecka 
träffpunktsverksamhet, som arrangeras och genomförs av 
frivilliga. 

Vill du veta mer kontakta kommunens anhörigkonsulent via 
Väsby Direkt tfn 08-590 970 00. 

ENSKILDA STÖDSAMTAL

Anhörigkonsulenten erbjuder anhöriga möjligheter till 
enskilda stödsamtal. För ytterligare information, kontakta 
kommunens anhörigkonsulent via Väsby Direkt tfn 
08-590 970 00.

MÅ-BRA-CHECK

Anhöriga som hjälper och vårdar närstående uppmuntras av 
kommunen i form av en Må-bra-check på 1 000 kronor per 
år.

Checken ska användas till hälsofrämjande aktiviteter som 
anhörigvårdaren själv väljer. Det kan vara till massage, ett 
simkort, en kulturaktivitet eller något annat som stärker 
livskvalitén.  

HEMTJÄNST – STÖD I HEMMET

Hemtjänst är till för att underlätta det dagliga livet. Det indi-
viduella behovet avgör vilka insatser som är aktuella och hur 
hjälpen utformas. Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika 
former av omsorg, stöd och service i hemmet. Hemtjänst kan 
ges alla tider på dygnet. 

I hemtjänst ingår: 
• Matleverans och måltidsstöd 
• Servicetjänster såsom städ, tvätt och inköp 
• Omvårdnadsinsatser såsom hygien, på- och avklädning 

m.m.
• Trygghetslarm 

Du som är i behov av stöd i ditt hem har rätt till hjälp av 
kommunens hemtjänst. Hemtjänsten är till för alla åldrar och 
ska hjälpa den enskilde att leva ett självständigt liv. 

Efter en ansökan kommer en biståndshandläggare till hem-
met och bedömer vilken hjälp den sökande har behov av. 
Utredning och bedömning sker alltid i samråd med den som 
söker insatserna. 

FRITT VAL INOM HEMTJÄNSTEN

Fritt val inom hemtjänsten innebär att du kan välja vilken 
utförare som ska verkställa den hemtjänst du är beviljad. I 
Upplands Väsby finns flera hemtjänstutförare att välja mellan. 
Hemtjänst i kommunal regi bedrivs endast på nattetid. De 
utförare som erbjuder tjänster har godkänts av kommunen 
genom upphandling. 

Biståndshandläggare nås via Väsby Direkt tfn 08-590 970 00. 
Mer information kan du också få på kommunens webbplats 
www.upplandsvasby.se.

TRYGGHETSLARM

Med ett trygghetslarm kan du tillkalla hjälp alla tider på dyg-
net. För trygghetslarm betalas en månadsavgift. 

För ansökan och information kontakta kommunens bistånds-
handläggare via Väsby Direkt tfn 08-590 970 00.
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DAGVERKSAMHET

Dagverksamheten på Ryttargatan 275nb är till för dig som är 
i behov av en individuellt anpassad verksamhet i en mindre 
grupp. 

Verksamheten vänder sig till personer med demensdiagnos, 
fysiska funktionsnedsättningar eller liknande. Syftet är att 
förlänga möjligheten att bo hemma. Här ges tillfälle till trä-
ning i vardagliga sysslor och kan samtidigt innebära en viktig 
avlösning för anhöriga. 
Dagverksamheten är biståndsprövad. Vänd dig därför till 
kommunens biståndshandläggare för att ansöka om plats via 
Väsby Direkt tfn 08-590 970 00.
 
ÄLDREBOENDE I KOMMUNAL OCH 
PRIVAT REGI

De särskilda boendeformerna för äldre har olika inriktningar 
och benämningar:

• Korttidsboende 
• Demensboende 
• Omvårdnadsboende

De särskilda boendeformerna är behovsprövade. Ansökan 
görs hos kommunens biståndshandläggare. 

KORTTIDSVISTELSE

Korttidsvistelse kan erbjudas för att förbättra stödet i det 
egna boendet och göra det möjligt att bo kvar i hemmet.

Korttidsboende kan beviljas för:
• Växelvård, när man växelvis bor i egen bostad och i 

särskilt boende. 
• Den enskilde, när en anhörig eller närstående som vår-

dar i det gemensamma hemmet har behov av stöd och 
avlastning. 

• Personer som är utskrivningsklara från sjukhus och med 
behov av tillsyn och omsorg som inte kan tillgodoses i 
hemmet med hjälp av hemtjänsten, larm eller dagvård. 

DEMENSBOENDE

Demensboende är särskilt boende för äldre som har en de-
mensdiagnos. De boende har en egen bostad och tillgång till 
gemensamma utrymmen. 
Personal finns på plats dygnet runt.

OMVÅRDNADSBOENDE

Omvårdnadsboende är ett boende för personer med stora 
omvårdnadsbehov dygnet runt. De boende har egen bostad 
och tillgång till gemensamma utrymmen. Personal finns på 
plats dygnet runt. 

Biståndshandläggare nås via Väsby Direkt tfn 08-590 970 00. 
Mer information kan du också hitta på kommunens hemsida 
www.upplandsvasby.se. 

TAXOR OCH AVGIFTER

Vill du ha information om taxor och avgifter besök kommu-
nens webbplats www.upplandsvasby.se eller ta kontakt med 
biståndshandläggare via Väsby Direkt tfn 08-590 970 00.

FRITT VAL INOM HEMTJÄNSTEN

Den 1 januari 2010 infördes lagen om valfrihetssystem 
(LOV) inom hemtjänsten i Upplands Väsby kommun. 

Fritt val inom vård och omsorg innebär att den enskilde har 
rätt att välja vilken utförare som ska utföra tjänsten. Detta är 
under förutsättning att kommunen har godkänt och tecknat 
kontrakt med den utvalde utföraren.

Syftet är att du som Väsbybo ska få mer makt över din vardag 
genom att själv kunna välja utförare. 

Detta öppnar upp för en marknad med en mångfald av 
företag med olika inriktningar och kompetensområden. I sin 
tur leder detta till en kvalitetsutveckling inom hemtjänstverk-
samheten.
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God man och förvaltare
Om du på grund av sjukdom, ålderdom, funktionshinder eller psykisk störning 
inte kan sköta din ekonomi eller bevaka dina sociala rättigheter finns det olika 
typer av hjälp och stöd att få. 

GOD MAN 

Om någon på grund av sjukdom, psykisk funktionsnedsätt-
ning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp 
med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för 
sin person ska tingsrätten vid behov förordna en god man för 
honom eller henne. 

God man fastställs av tingsrätten och blir en ställföreträdare 
för huvudmannen (den som fått godmanskap fastställt för 
sig). Huvudmannen har kvar sin rättsliga handlingsförmåga 
även om hon eller han har god man. 

FÖRVALTARSKAP

Ingen vuxen person i Sverige är omyndig. Omyndigför-
klaringen avskaffades den 1 januari 1989. I stället tillkom 
förvaltarskap (som regleras i föräldrabalken). 

Fastställs förvaltarskap för en person förlorar hon/han sin 
rättshandlingsförmåga helt eller delvis. En grundförutsätt-
ning för anordnande av förvaltarskap är att en person är ”ur 
stånd att vårda sig själv och sina angelägenheter” och att det 
inte är tillräckligt med godmanskap. 
Huvudmannen ska höras muntligen i tingsrätten om det är 
möjligt.

ANSÖKAN

Ansökan om god man eller förvaltare kan göras av personen 
själv, maka eller make, annan nära anhörig samt överförmyn-
darnämnden. Ansökan skickas till överförmyndarnämnden 
eller direkt till Attunda Tingsrätt. 

Till ansökan ska bifogas ett läkarintyg och en social utred-
ning eller annan skrivelse som styrker behovet av god man el-

ler förvaltare. Om det är möjligt ska huvudmannen samtycka 
till att godmanskap eller förvaltarskap anordnas. Närmast 
anhörig ska lämna sitt godkännande. Läkarintyg krävs alltid 
när huvudmannen inte själv kan lämna sitt samtycke.

ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN 
ELLER FÖRVALTARE

Anmälan av behov av god man eller förvaltare ska göras till 
överförmyndarnämnden. Anmälan kan göras av socialtjäns-
ten, kuratorer, sjukvårdsinrättningar och allmänheten. 
Till anmälan ska en social utredning och läkarintyg som 
styrker behovet bifogas. Om det är möjligt ska huvudmannen 
samtycka till att förvaltarskap anordnas.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Överförmyndarnämnden ska på ett rättssäkert sätt utöva 
tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares arbete. 
Detta ska ske i första hand genom granskning av bland annat 
årsredovisningar. 

Överförmyndarnämnden ska se till att tillgångar är tryggt 
placerade och ger skälig avkastning. 

Överförmyndarnämndens uppgifter: 
• Tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.
• Prövar frågor om fördelning av egendom vid bodelning 

och arvskifte. 
• Lämnar samtycke till fastighetsaffärer, lånetransaktioner 

och kapitalplacering.
• Informerar och utbildar gode män och förvaltare. 
• Lämnar råd till kommuninvånare och andra myndighe-

ter och organisationer om godmanskap eller förvaltar-
skap.  
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Om du vill du veta mer kan du kontakta den gemesamma 
överförmyndarnämnden i Sigtuna, Sollentuna och Upplands 
Väsby kommuner, tfn 08-579 217 20.

PENSION
Tfn Pensionsmyndigheten 0771-776 776

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen.  
Från och med den 1 januari 2010 har Pensionsmyndighe-
ten övertagit ansvaret från Försäkringskassan för följande 
förmåner:

• Ålderspension 
• Efterlevandepension 
• Bostadstillägg till pensionärer (personer som har sjuk-

ersättning eller aktivitetsersättning ska även i fortsätt-
ningen vända sig till Försäkringskassan). 

• Särskilt bostadstillägg för pensionärer 
• Äldreförsörjningsstöd 
• Arbetsskadelivränta i form av arbetsskadelivränta till 

efterlevande och begravningshjälp 
• Särskilt pensionstillägg 
• Hustrutillägg 
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Sjukvård
Här följer information om första hjälpen per telefon samt kontaktuppgifter till 
kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska och andra instanser. 

VÅRDGUIDEN PÅ TELEFON OCH 
SJUKVÅRDSRÅDGIVNINGEN 
Tfn 08-320 100
www.vardguiden.se

Vårdguiden svarar dygnet runt på frågor om vård. Detta är 
ett enkelt sätt att få information och råd i vårdfrågor. Ditt 
samtal till Vårdguiden på telefon kostar som ett vanligt 
lokalsamtal.

Vårdguiden på telefon erbjuder tre val: 
•  Allmänna upplysningar om hälso- och sjukvård 
• Sjukvårdsrådgivning om barn 
• Sjukvårdsrådgivning för vuxna 

Allmänna upplysningar om hälso- och sjukvård, t.ex. när-
maste vårdcentral, hittar du på www.vardguiden.se eller i 
telefonkatalogens Blå sidor. Du kan också välja att fråga en 
sjuksköterska via internet genom att använda tjänsten Mina 
vårdkontakter. Om någon är akut sjuk – ring alltid 112 till 
SOS-Alarm. 

PATIENTNÄMNDEN
Tfn 08-690 67 00

Patientnämnden är den centrala opartiska instans som du 
kostnadsfritt kan vända dig till när du fått problem i kontak-
terna med offentligt finansierad hälso- och sjukvård inom 
kommun, landsting och privat samt landstingets tandvård 
och privata tandhygienister.

ETT STÄLLE ATT VÄNDA SIG TILL, 
OAVSETT HUVUDMAN

Inom varje landsting finns enligt lag en från vården friståen-
de instans. Avsikten med lagen om patientnämndsverksamhet 
är att ge patienter, anhöriga och personal en opartisk instans 
att kostnadsfritt vända sig till när det uppstått problem i 
kontakterna med vården.

PATIENTSKADENÄMNDEN
Tfn 08-522 787 44

Patientskadenämnden är en rådgivande nämnd till försäk-
ringsbolagen. Nämnden ska på begäran av patient, vårdgi-
vare, försäkringsbolag eller domstol yttra sig i skadeärenden. 
Skador från alla försäkringsbolag som erbjuder patientförsäk-
ring kan prövas. 

TANDVÅRDSSTÖD

Vissa sjuka, äldre och personer med funktionsnedsättning 
har rätt till tandvårdsstöd. Detta innebär en nedsatt avgift för 
nödvändig tandvård. 
Rätt till tandvårdsstöd omfattar de som:
• Omfattas av lagen om stöd och service till vissa funk-

tionshindrade (LSS).
• Har ett varaktigt behov av omfattande vård och omsorg 

och antingen bor i ett särskilt boende eller får vård och 
omsorg i hemmet.

Kontakta biståndshandläggare för ytterligare information 
om tandvårdsstöd och ansökan. Biståndshandläggare nås via 
Väsby Direkt tfn 08-590 970 00.

MEDICINSKT ANSVARIG 
SJUKSKÖTERSKA

Varje kommun har en medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS) som ska se till att de som bor i kommunens särskilda 
boendeformer får en hälso- och sjukvård av god kvalitet. 

Denna sjuksköterska ansvarar bland annat för att det finns 
riktlinjer som personalen ska följa. Anmälan görs till kom-
munens MAS om en person i det särskilda boendet drabbats 
eller skulle kunna drabbas av skada eller sjukdom. 
Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan nås via Väsby 
Direkt tfn 08-590 970 00.
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Synpunkter och klagomål
Upplands Väsby kommun tar tacksamt emot dina synpunkter då målet är att få 
allt nöjdare kommuninvånare. Vi vill erbjuda välfärdstjänster med god kvalitet, 
och i det arbetet kan du hjälpa oss.

Social- och omsorgskontoret i Upplands Väsby kommun ser 
synpunkter som en förutsättning för utveckling och förbätt-
ring. 

Om du vill framföra synpunkter eller klagomål bör du i första 
hand vända dig till den ansvariga chefen för verksamheten 
som det berör. Du kan även vända dig till sakkunnig för 
socialtjänsten på Social- och omsorgskontoret. 

Synpunkter och klagomål kan lämnas muntligt, skriftligt 
eller mailas in. Blanketten ”Synpunkter och klagomål” finns 
att hämta på kommunens kundcenter Väsby Direkt eller på 
kommunens hemsida www.upplandsvasby.se. Du kan fram-
föra dina synpunkter och klagomål anonymt. 

För ytterligare information kontakta sakkunnig för äldre-
omsorg på Social- och omsorgskontoret via Väsby Direkt på 
telefon 08-590 970 00.

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

Det kommunala pensionärsrådet (KPR) inom Upplands 
Väsby kommun arbetar för inflytande och insyn i frågor som 
berör äldres levnadsförhållanden. Detta gör KPR i samråd 
med företrädare för olika pensionärs-organisationer i kom-
munen. 

Rådet ska alltid ges tillfälle att yttra sig i frågor som är av be-
tydelse för äldre innan beslut fattas i kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige.
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upplandsvasby.se   •   08-590 970 00 

VI SÖKER FÖRENINGAR

Vi söker  f ler  föreningar  som bedr iver  verksamhet  för  seniorer  och 
som vi l l  vara  representerade i  Seniorguiden.

Vid intresse  och för  v idare  infor mat ion kontakta  Social- och omsorgs-
kontoret v ia  Väsby Direkt  på  te lefon 08-590 970 00 . 


