
 

 

 

 
 

  Lindegård Profilboende 
  

2019-02-25 

Information till boende och närstående – mars 2019 

 

Hej! Här kommer lite information om vad som är på gång på Lindegård. 
 

Du som är nyinflyttad och dina närstående är hjärtligt välkommen till oss! 

 

Aktuellt just nu: Nu är vi i slutet av beställning av ommålning på avdelningarna. Det som 

återstår är att enas om vilken färg fondväggarna ska ha.  

Denna månad är fokus på medarbetarnas arbetsmiljö så vi har just nu en medarbetarenkät ute, vi 

tittar även på organisatoriska och sociala arbetsmiljön.  

Vi kommer framåt att arbete med allas genomförandeplaner så de blir tydliga där det beskriver 

hur varje person vill ha sin hjälp och även mål skall vara beskrivna. 

 

 

Aktiviteter: Nu när dagarna blir längre och ljusare blir det lättare att vara utomhus. Vi tar 

promenader i solen och börjar planera vad vi kan göra i trädgården inför våren. Inomhus myser vi 

med fika och nybakat bröd, lite musik, bio, spel, pyssel, sittgymnastik och dans. Vi har önskemål 

om besök på musem så det står på schemat under Mars.  

 

Du som är närstående är alltid välkommen att delta i våra aktiviteter, såväl inne som ute. Titta in 

när det passar! Veckans aktivitetsschema finns på våra anslagstavlor i entrén och på 

våningsplanen. Kom gärna med förslag på aktiviteter, alla synpunkter är välkomna! 

 

På Onsdag den 27 Februari är det närståendemöte från kl 17:30. Sista anmälningsdag 

var förra veckan. Det är 10 närstående som anmält intresse att komma. Eftersom vi 

bjuder på lite mat från vår meny har anmälan varit viktig och om ngn inte hunnit så är det hög 

tid att göra en sen anmälan. Vi träffas i samlingssalen i källaren. 

 

Vardaga i media. Den senaste tiden har du kanske sett artiklar och tv-inslag om Vardaga. 

Har du frågor med anledning av rapporteringen är du välkommen att vända dig till mig som är 

verksamhetschef.  
 

 

Frågor och synpunkter: Synpunkter från er boende och närstående är mycket viktiga för oss. De 

hjälper oss i vårt förbättrings- och utvecklingsarbete på boendet. Fråga oss gärna om du undrar 

över något och du är alltid välkommen att framföra dina synpunkter. Tala i första hand med er 

kontaktperson. Du kan också kontakta mig som är verksamhetschef eller använda de blanketter 

för synpunkter och klagomål som ni fick tillsammans med övrig skriftlig information vid inflytt.  

 

 

http://www.vardaga.se/sv/
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Dessutom finns Vardagas kundombudsman, en neutral röst in till verksamheten, som står i direkt 

kontakt med Vardagas ledning. Henne kan du även kontakta helt anonymt med synpunkter eller 

klagomål. Du kan ringa kundombudsmannen vardagar kl 9-16 på telefon 08-410  905 10 eller 

maila till kundombudsman@vardaga.se  

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Sofie Ewerborg, 0709 – 766 386, sofie.ewerborg@vardaga.se 

Verksamhetschef 

Lindegård 
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