
Välkommen till 

Kungshöjden 





Kungshöjden är ett särskilt boende med totalt 25 lägenheter. 
Lägenheterna är fördelade på 3 våningar. Lägenheterna 
består av ett rum, kök och toalett med dusch. En del 
lägenheter har egen balkong. Du möblerar själv lägenheten, 
säng ingår. 

Att bo här innebär att du rår om dig själv som tidigare, men 
får hjälp med de sysslor du inte klarar på egen hand. Du har 
tryggheten i att det dygnet runt finns personal till hands. 

Kontaktperson 

När du flyttar till Kungshöjden utses två kontaktpersoner till 
dig. Kontaktpersonerna har extra ansvar för dig och fungerar 
som en länk mellan boende och anhöriga. Kontaktpersonen 
har ett välkomstsamtal med dig och eventuellt anhöriga där 
ni tillsammans gör en genomförandeplan. Planen beskriver 
vilken service och omsorg du behöver samt vilka sociala och 
kulturella intressen du har. 

Dagverksamhet 

Öppen dagverksamhet finns och är tillgänglig för alla efter 
behov. Varannan vecka har du möjlighet att delta i 
gudstjänst. 

Social gemenskap 

Vi har gemensamhetslokaler och flera altaner där man kan 
umgås. Du kan delta i olika gemensamma aktiviteter så som 
lyssna på musik, musikcirkel, spela spel, tidningsläsning, 
bingo, promenader, gymnastik, baka och fika tillsammans 
med mera. 



Utflykter /Semester 

Vi har tillgång till en buss som vi gör både kortare och längre 
planerade utflykter med. Några platser vi besökt är Gotland, 
Öland och Sankt Annas skärgård. 

Hälsovård 

Sjuksköterska finns knuten till Kungshöjden och finns på plats 
vissa dagar och tider. Kväll och natt kontaktar personalen 
sjuksköterska vid behov. 



Fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut finns knuten 
till Kungshöjden. Vi arbetar i team med ovan nämnda 
yrkesgrupper samt omsorgspersonal och enhetens chef. 
Teamen har träffar regelbundet. 

Läkare 

Från hälsocentralen i Ankarsrum kommer läkare regelbundet 
och vid behov. 

Trygghetslarm 

Du kan nå personal genom ditt trygghetslarm alla tider på 
dygnet. 

Hemförsäkring 

Alla som bor på Kungshöjden ska ha en egen hemförsäkring 
som inkluderar en ansvarsförsäkring. 

Bostadstillägg 

Ansökan om bostadstillägg gör du genom 
pensionsmyndigheten. 

Avgifter 

Våra avgiftshandläggare svarar gärna på frågor om kostnader 
och avgifter. De nås på telefonnummer 0490-25 53 09. 

Telefon 

Om du vill ha telefon så kontaktar du själv din operatör för att 
få telefonen inkopplad. Telefonabonnemanget betalar du för 
själv. 



Post och tidning 

Posten hämtas varje dag centralt på Kungshöjden. Personalen 
delar sedan ut posten till lägenheterna. 

Hår och fotvård 

Frisör och fotvårdsspecialist kommer till Kungshöjden 
regelbundet. 

Bibliotek 

Kommunens bibliotek tillhandahåller böcker på Kungshöjden, 
som byts ut med jämna mellanrum. 

IT 

På Kungshöjden finns en dator med internetuppkoppling. Den 
kan lånas av dig för att ta del av internetutbudet, titta på 
bildspel, film med mera. 



Facebook 

Du, dina anhöriga och vänner kan följa Kungshöjdens 
verksamhet på vår egen facebooksida. 

Synpunkter 

Dina synpunkter är viktiga för oss och kan gärna lämnas på en 
” tyck till-blankett” som du får av personalen eller enhetens 
chef. 

Det finns säkert sådant som du eller anhöriga undrar över, 
tveka då inte att fråga oss. 

Vi hoppas att du ska ha nytta av den service som vi erbjuder 
och att du kommer att trivas i ditt nya hem. 



Kontakta oss 

Kungshöjden 
Kungsvägen 33 
593 70 Ankarsrum 

Enhetschef 

Melanie Thörnqvist 
0490-25 73 39 
melanie.thornqvist@vastervik.se 

Områdesassistent 

Maria Busby 
0490-25 73 34 

Skogshyddan 
0490-25 73 35 

Solhöjden 
0490-25 73 32 

Dagverksamheten 

0490-25 73 36 

Sjuksköterska 
0490-25 54 10 

Din kontaktperson: 

____________________________
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