
Luna Ungdomsboende är en 
del av Utvecklingspedagogik.

Luna Ungdomsboende är ett boende för ungdomar med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning och som bedriver gymnasiestudier. Här arbetar vi för att du 
som bor här ska ha en fungerande vardag och en meningsfull fritid. Varje ungdom 
får möjlighet att tillsammans med personal utforma sin vistelse hos oss utifrån sina 
personliga intressen och behov. Det är viktigt att du som bor här känner dig trygg, 
att du trivas och utvecklas och att du har det roligt. Med omtanke, engagemang och 
kunskap  ger vi dig en möjlighet att förbereda dig för vuxenlivet. Arbetet sker alltid 
utifrån var och ens egna förutsättningar.

Luna Ungdomsboende ligger i Hersby på natursköna Lidingö i ett lugnt och grönt 
område. Det är nära till kommunikationer. Vi har ett tätt samarbete med 
Lunagymnasiet som ligger ca två kilometer bort. Dit tar du dig lätt med buss, cykel 
eller en promenad.



Vi har öppet dygnet runt, årets alla dagar.

Skön hemmamiljö med gott om plats för umgänge

Besök: Frimurarevägen 7D, Lidingö
070-242 17 59
henrik.porsvald@@up.se
up.se/lunaungdomsboende

Med engagemang och hjärta 
hjälper vi dig att forma din 
vardag till en helhet, med 
dina intressen och behov i 
fokus. Samverkan med 
gymnasiet gör att vi kan 
skapa lösningar som bidrar 
till såväl ökat välbefinnande 
på boendet som större 
möjligheter att nå målen i 
skolan. 

För oss är det en självklarhet 
att du som ungdom får 
möjlighet att vara delaktiga i 
din vardag för att trivas och 
utvecklas. Alla hjälps åt och 
tillsammans utför vi sysslor 
som att laga mat, diska, tvätta 
och städa. Middagar lagar och 
äter vi tillsammans.

Det är också viktigt att ha 
roligt. Tillsammans hittar vi 
på olika saker, som 
exempelvis att pyssla, spela 
kort, gå på bio, gå på 
museum, spela bowling eller 
åka och bada. Vi gör 
aktiviteter både enskilt och i 
grupp. Givetvis har du som 
ungdomarna också möjlighet 
att ta emot besök av dina 
kompisar. 

Vi har öppet dygnet runt, 
årets alla dagar.

Alla ungdomar som bor på 
Luna ungdomsboende får en 
egen lägenhet med två rum 
och eget badrum med toalett 
och dusch.


