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AvAsta - Sisjödal
Sisjödal är AvAstas första äldreboende i egen regi. Det är ett nytt och modernt boende 
som stod klart i början av 2021. För oss på AvAsta är det viktigt att åldrande inte ska 
begränsa möjligheten till ett attraktivt boende och ett meningsfullt liv. På Sisjödal har vi 
därför skapat alla förutsättningar för just detta. 

Boendet
Sisjödal består av 90 ljusa och hemtrevliga lägenheter 
fördelat på fem våningar. På varje våningsplan inryms 
lägenheter, stora sociala ytor uteplatser. Därutöver 
kommer det finnas flera naturliga mötesplatser i 
byggnaden såsom en stor lobby med loungeavdelning, 
gym, frisör och en italiensk restaurang. Längst upp i 
byggnaden finns en vinterträdgård som vetter ut mot 
en stor takterrass med en fantastisk utsikt över 
Göteborg.

Det krävs ett biståndsbeslut för att kunna flytta in på 
Sisjödal. Om du kontaktar din kommun hjälper de dig 
med ansökan.

Lägenheterna
Lägenheterna är ljusa, moderna och välplanerade med
extra högt i tak. Mycket energi har lagts på att utforma
lägenheterna för att möjliggöra ett självständigt och
komfortabelt liv.
I lägenheterna finns det en kokvrå med kylskåp och
induktionshäll som möjliggör lättare matlagning.
Badrummen är helkaklade och utrustade med
japanska toaletter. I alla lägenheter finns en
garderobsvägg, stora fönster och en smart-TV
monterad på väggen.

Mat och måltider
För de flesta av oss är måltiden en höjdpunkt under
dagen. På Sisjödal tillagas därför all mat i vårt fina
restaurangkök av duktiga kockar. Vi kan på detta sätt
alltid garantera att maten är nylagad, varierad och
säsongbetonad med höga krav på kvalitet och
hållbarhet.

Aktiviteter
För oss är det viktigt att aldrig sluta längta, därför är
möjligheten att nära och utveckla sina intressen
centralt på Sisjödal. Vi arrangerar regelbundet
aktiviteter som stimulerar både kropp och knopp. Vi vill
dock att just du får dina intressen- och
aktivitetsönskemål uppfyllda, därför inkluderar vi en
skräddarsydd hobby och aktivitetsprofil i din
genomförandeplan. Vi kan då arrangera aktiviteter som
passar dig och se till att du får utöva dessa
tillsammans med likasinnade personer.

Lobby och lounge med öppen spis

• Nylagad mat från vårt egna restaurangkök 

• Stort gym & fysioterapeut på plats

• Balkong eller uteplats på varje våning

• Takterrass & vinterträdgård

• Tillgång till sjuksköterska dygnet runt

• WiFi i hela huset

• Frisör och italiensk restaurang i bottenplan
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Fakta - Sisjödal

Sisjövägen 61
436 39 Askim

Maria Engman
VD

073-382 05 13
maria.engman@astagarden.se
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Hemkänsla
AvAsta grundades med visionen att alla är vi värdefulla medmänniskor med rätt till ett 
meningsfullt liv och ett tryggt hem. Hemkänsla är därför något som genomsyrar våra boenden, 
när man flyttar in ska det kännas som att man kommer hem. Lokalernas utformning, färg-och 
ljussättning, materialval och textilier är exempel på viktiga komponenter för att skapa trivsel 
och hemkänsla. 

Möblerad lägenhet
Det finns möjlighet att flytta in i en fullt eller delvis möblerad lägenhet i samma utförande som 
vår fina visningslägenhet. Hör gärna av dig till oss om du vill komma på visning.

Matsal och vardagsrum som delas av 
10 personer

Gemensam soffhörna 

Galleri

Takterrass med spaljéer, odlingslådor 
och fantastisk utsikt 

Vinterträdgård – Perfekt för konserter, 
pubkvällar, odlingskurser, bullbakning eller 
födelsedagsfirande med nära och kära.

Kokvrå och matbord i 
visningslägenheten

Läshörna och säng med nattduksbord

Sociala 
utrymmen som 
finns på varje 

våning

Sociala 
utrymmen på 

plan 5

Visningslägenhet
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AvAsta – vård och omsorg sedan 1956

Omsorgsbolaget AvAsta grundades 1956 av Asta Kärrbrand och 
drivs idag av grundarens söner och båda barnbarn, som 
utvecklar verksamheten enligt de värderingar som bolaget 
grundades på: att genom långsiktighet, trygghet och glädje 
förbättra livskvaliteten för människor med behov av omsorg. 

Under 1950-talet arbetade Asta Kärrbrand 
på ett mentalsjukhus. Det var under 
denna tid som hennes dröm om ett eget 
vårdhem började växa fram. Asta var 
övertygad om att patienternas livskvalitet 
kunde höjas om vården utfördes i mindre 
institutionslika förhållanden. Hon ansökte 
därför om tillstånd att få starta ett enskilt 
vårdhem i sitt eget hem. Den 30 
september 1955 ger Curt Åmark, 
överinspektör för Sinnessjukvården i riket, 
sitt medgivande till Astas enskilda 
vårdhem som hon kallade Tölö vårdhem. 
Asta kunde sedan ta emot de första 
boende som fick dela bostad med henne 
och hennes familj.
Att som kvinna på 1950-talet våga 
utmana de etablerade institutionerna 
måste ses som unikt. Vid starten låg Astas 
vårdhem verkligen i framkant för det 
skulle dröja till 1970- och 1980-talet innan 
avvecklingen av mentalsjukhusen tog fart 
på riktigt. Idag drivs AvAsta av Astas barn 
och barnbarn tillsammans med en extern 
VD. Företaget består idag av fem 
separata boenden. 

Frälsningsarmén på besök 
1958

Dukning för julmiddag 1961

AvAsta har ett mycket långsiktigt 
perspektiv och för oss är det självklart att 
utvecklas och utveckla. Vi är en lärande 
organisation med kontinuerlig fortbildning 
som skapar förutsättningar för att göra ett 
förstklassigt arbete. För att leva upp till 
våra intressenters och våra egna högt 
ställda förväntningar, arbetar vi ständigt 
och systematiskt med kvalitetsarbete i alla 
led. Att förbättra vårt arbetssätt och att 
medarbetarna ska utvecklas kontinuerligt 
är essentiellt för oss. Årliga mätningar av 
kvaliteten har länge utförts och redovisas 
kvalitetsbokslut. Vårt mål är att skapa 
förutsättningar för ett mer självständigt liv 
för de som bor på våra boenden. Vi strävar 
efter att skapa hemtrevliga miljöer, 
servera god mat och erbjuda möjlighet till 
aktivitet eller andra upplevelser som får de 
som bor hos oss att längta, uppleva och 
känna. Vi vill öka mångfalden och 
understödja kommuner i arbetet med att 
möta det ökande behovet av attraktiva 
äldreboenden.
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Asta, hennes två söner och 
två sjuksköterskor firar 
julafton

Maria Engman (VD) och 
Asta Kärrbrand (Grundare)


