
Kjenner du noen med demens som har 
behov for et aktivitetstilbud?

Villa Solborg aktivitetssenter



Villa Solborg aktivitetssenter er et dagtilbud som 
tilbyr aktiviteter, deltakelse og sosialt fellesskap 
for personer med demens.
Et dagtilbud kan spille en avgjørende rolle og gi en bedre hverdag for 
deg som opplever demens og for dine pårørende.
Aktivitetssenteret holder til i nye lokaler i Villa Solborg og vi har åpent  
mandag, onsdag og fredag fra kl. 08.45 -15:00. 

Hvem kan benytte seg av tilbudet?
• Personer med demens som bor hjemme.
• Personer som fungerer i gruppe sammen med andre med demens. 
• Personer som klarer å forflytte seg selv uten hjelpemidler.
• Personer som fysisk er i stand til å delta i aktiviteter ute og inne.

Hva tilbyr vi på aktivitetssenteret?
• Transport til og fra aktivitetssenteret med aktivitetssenterets  

personbil.
• Servering av minst et næringsrikt måltid. 
• Ulike aktiviteter som gårdsbesøk, bowling og spill. Vi gjør individuelle 

tilpasninger i aktivitetene. 
• Fysisk aktivitet i form av turer i skog og mark, samt fellestrim inne.
• Hverdagslige mestringsoppgaver etter ønske og interesse. 

narvik.kommune.no



narvik.kommune.no

Slik søker du  plass på aktivitetssenteret
Det må søkes til Narvik kommune om plass på aktivitetssenteret. Ta gjerne 
direkte kontakt med oss for en uforpliktende samtale og mer informa-
sjon. Hvis dette er et tilbud som passer for deg, kan vi være behjelpelig 
med å søke til tildelingskontoret.  
Benytt søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester
Våre samarbeidspartnere

• Hjemmetjenesten i Narvik kommune
• Tildelingskontoret i Narvik kommune
• Geriatriteamet ved UNN 

Er du pårørende?
Da er du også velkommen til å ta kontakt med oss for samtale med fagperso-
ner med kunnskap om demens.
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Nytenkende, raus og stolt

narvik.kommune.no

Kontakt oss
Mobil 977 83 866 

E-post kristin.stokvold@narvik.kommune.no
Mandag, onsdag og fredag mellom kl. 08.45 - 15.00

Besøksadresse
Vi holder til på Villa Solborg Aktivitetssenter

Administrasjonsveien 8,
8514 Narvik

Se kommunens hjemmeside for mer informasjon.

Villa Solborg Aktivitetssenter 
Narvik kommune

Kristin Stokvold sykepleier
 

Silje Strømsnes hjelpepleier 

Vi på Villa Solberg Aktivitetssenter er...
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