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Bjärkegården
Trollhättevägen 32
441 70 Sollebrunn
0322-61 68 50

Enhetschefer
0322-61 68 22
0322-61 68 33

Bjärkegården ligger centralt i Sollebrunn och erbjuder kort avstånd till
aff ärer och apotek. Inom Bjärkegården fi nns fl era gemensamhets-
lokaler, som restaurang, samlingssal och träff punkt, där det ofta 
ordnas underhållning. Boendet har en innergård som sommartid är 
möblerad med trädgårdsmöbler. 

Särskilda boenden
Äldre i Alingsås kommun ska kunna bo tryggt utifrån sina 
förutsättningar. Trygghet kan vara att bo kvar i sin invanda miljö, att 
det fi nns hjälp att få och att möjligheter till sociala kontakter fi nns. 

En fl ytt till särskilt boende kan i vissa fall vara den bästa lösningen 
då behoven inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet. Särskilt 
boende är ett boende med vård och omsorg hela dygnet. En ansökan 
görs till vård och omsorgen. 

Totalt fi nns det tio äldreboenden i kommunen varav ett drivs på 
entreprenad för Alingsås kommun. Här följer en presentation av de 
särskilda boenden, äldreboenden, som fi nns i Alingsås kommun. 
Särskilt boende är ett samlingsbegrepp för olika boendeformer;

• servicelägenhet, slgh
• gruppboende för personer med fysiskt funktionshinder, gr fys
• gruppboende för personer med demenssjukdom, gr dem

Slgh Gr fys Gr dem

X X

Kvarnbacken
Lapplandsgatan 1
441 57 Alingsås
0322-61 71 40

Enhetschef
0322-61 69 79

Ängabogården
Gråbovägen 35
441 50 Alingsås 

Enhethetschef
0322-61 61 40

Ängabogården ligger i stadsdelen Ängabo nära vårdcentral, skola och 
med skogen alldeles bakom knuten. Även boendet Kaptenen ligger i 
närheten. 

Kvarnbackens äldreboende ligger i utkanten av Alingsås i det lugna 
området Kvarnbacken. Här fi nns lägenheter för dig med demens 
men också en avdelning med korttidsboende. Vår aktivitetsledare 
anordnar en rad olika aktiviteter, både i grupp och enskilt, 
som gymnastik, frågesport, bingo, sång och promenader. Två 
gemensamma aktiviteter erbjuds varje vardag.

Slgh Gr fys Gr dem

X

Slgh Gr fys Gr dem

X

Kortid och växelvård 

Korttid 



Noltorpsgården
Lövskogsgatan 20
441 55 Alingsås 
0322-61 67 80

Enhetschef
0322-61 66 03

Tuvegården
Badhusvägen 2 
441 40 Alingsås
0322-61 68 40

Enhetschefer
0322-61 69 09

Noltorpsgården ligger i markplan nära strövområden, vårdcentral och 
aff är. Det fi nns stora möjligheter till utevistelser tack vare trädgården 
med fl era uteplatser. Aktiviteter som bingo, boccia, sångstunder och 
fi lmvisning ordnas på boendet. 

Tuvegården ligger vackert med utsikt över sjön Gerdsken. Alla 
lägenheter har egen uteplats eller balkong. Boendet ligger med närhet 
till en större matvaruaff är och med promenadavstånd till centrala 
Alingsås. Det fi nns en träff punkt som erbjuder olika aktiviteter under 
vardagar och fl era gemensamma uteplatser. 

Slgh Gr fys Gr dem

X X

Slgh Gr fys Gr dem

X X

Brunnen
Brunnsgatan 5 
441 34 Alingsås
0322-61  67 75 

Enhetschef
0322-61 69 20

Brunnsgården
Norra Ringgatan 8
441 30 Alingsås
0322-61 67 61

Enhetschefer
0322-61 67 07
0322-61 69 44

Brunnsgården ligger centralt i Alingsås och erbjuder korta 
avstånd till såväl grönområden som stadskärnan. Här fi nns fl era 
gemensamhetslokaler, som restaurang, samlingssal och träff punkt, 
där det ofta ordnas underhållning. I restaurangen kan anhörig mot 
betalning beställa mat. Boendet har en stor innergård, där det 
sommartid fi nns tillgång till trädgårdsmöbler. 

Brunnen ligger centralt och vackert i anslutning till Brunnsparken, 
ett härligt grönområde i Alingsås. Brunnen ligger också i närheten av 
Brunnsgården, vilket gör att man även kan vara med på alla aktiviteter 
som anordnas på Brunnsgårdens träff punkt om man önskar ett större 
utbud än det som erbjuds på Brunnen.

Slgh Gr fys Gr dem

X X

Slgh Gr fys Gr dem

X



Ginstgården
Ginstgatan 5
441 58 Alingsås 
0322-63 91 61

Verksamhetschef
0706-00 91 58

Drivs av Bräcke Diakoni

Hagagården
Noltorps Centrum 6-8
441 55 Alingsås
0322-61 68 10

Enhetschef
0322-61 67 04

Hagagården ligger lugnt beläget i stadsdelen Noltorp och erbjuder 
korta avstånd till såväl grönområden som serviceinrättningar. På 
Hagagården fi nns fl era möjligheter till gemenskap och aktiviteter 
som exempelvis textilgrupper, fi lmvisning, kortbingo, andakter och 
musikunderhållning. 

Ginstgården ligger i stadsdelen Bolltorp, Alingsås trädgårdsstad, 
i samma byggnad som ett daghem och med en vacker skogslund 
alldeles utanför. Ginstgården drivs av Bräcke Diakoni på uppdrag av 
Alingsås kommun. 

Slgh Gr fys Gr dem

X X

Slgh Gr fys Gr dem

X

Hemsjögården
Ingaredsgatan 70
441 65 Alingsås 
0322-61 68 71

Enhetschef
0322-61 68 70

Kaptenen
Gråbovägen 37 A-C
441 50 Alingsås

Enhetschef
0322-61 61 18

Hemsjögården ligger i Ingared, ungefär en mil söder om Alingsås. 
Byggnaden ligger vackert med gångavstånd till sjön Sävelången. 
Längs sjökanten kan man gå en fi n strandpromenad. I närområdet 
fi nns också mataff är och skola.

Kaptenen ligger i Ängabo ett stenkast från Ängabogården, 
vårdcentralen och Ängaboskolan. Det är ett boende med inriktning 
på demensvård. 

Slgh Gr fys Gr dem

X

Slgh Gr fys Gr dem

X X


