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Hänt sedan sist och kommande 
 

Här är information till dig som bor hos oss eller är närstående till någon av våra boende 

på Höstfibblan om vad som är på gång hos oss i vinter.  

Ni som är nyinflyttade och era närstående är hjärtligt välkomna till oss. 

Nu har vi kommit en bra bit in i sommaren. Och vilken sommar vi har! Nu kan vi plocka 

krusbär och våra örter är fantastiskt fina. Snart vinbär men de är ganska små än så 

länge. Vi har ju också skördat framgångar i fotbollen. Även om alla inte har varit 

intresserade så har det varit spännande att följa de svenska framgångarna så långt. Vi 

applåderar framgångarna såklart!! 

Det här är mitt sista månadsbrev. På fredag går jag på fyra veckor semester och min 

sista dag i företaget är den 12 augusti. Jag kommer verkligen sakna Höstfibblan (och 

Furan) men kommer självklart hålla kontakten med verksamheten i framtiden.  

När jag har slutat kommer Iwona i högre utsträckning arbeta administrativ och hon 

kommer ha stöd av annan verksamhetshetschef och vice regionchef. Om det dyker upp 

några frågor kontakta Iwona så tar hon frågan vidare om det inte går att lösa direkt.  

Iwona eller någon annan ansvarig kommer meddela er så snart det är klart med ny 

verksamhetschef.  
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Vardagas kvalitetsdeklaration: Nu har Vardaga kvalitetsdeklarerats enligt 
Vådföretagarnas koncept. Du kan läsa kvalitetsdeklarationen här:  

http://www.vardaga.se/sv/Om-Vardaga/Kvalitet-varje-dag/Kvalitetsdeklaration/  

När det gäller ledsagning av boende till läkarbesök el liknande så kan Höstfibblans 

medarbetare följa med men vi ser helst att det är ni som närstående som i första hand 

följer med på dessa besök. Just för att ni är ju dem närmast och oftast är deras trygghet 

vid dessa besök. Samt att ni känner dem sedan tidigare.  

När det gäller besök på banken eller liknande så är det de boende med närstående som 

själva får ordna transport och medföljande om man inte väljer nedanstående lösning:  

Vi kan även hjälpa till med ”social ledsagning” – en tjänst som jag informerat om på sista 

närståendeträffen. Kunden beställer en ledsagning till en aktivitet som inte ingår i det 

som vi ska hjälpa med. Vid dessa tillfällen måste man boka minst fyra timmar, oavsett 

om tiden blir kortare – detta uitfrån personalplanering – en vikarie kan inte bokas mindre 

än fyra timmar.  En timma kostar 300:- och minsta debiteringen blir därför 1200:-. 

Kostnaden läggs på kommande månadshyra.  

 
 

Närståendeträff/råd/aktiviteter 

 

Vi planerar för närståendeträff två gånger per år. Om vi ser ett behov av ett ytterligare möte så 

lägger vi självklart in det. Och ni är självklart välkommen att höra av er till mig om ni har frågor - 

högt som lågt.  

 

Demensakademin 

 

Efter sommaren kommer alla medarbetare på Höstfibblan gå utbildning i Demensakademin. Alla 

verksamheter inom Vardaga oavsett demensinriktning eller inte kommer gå ut utbildningen. Den 

bygger på ett koncept som jobbar personcentrerat.  Detta är mycket viktigt oavsett om en person 

är dement eller inte.  

I konceptet ingår även en utbildningscirkel för närstående vid tre tillfällen. Vid varje 

tillfälle tar man upp olika ämnen. Vi tycker det är viktigt att sprida kunskapen om 

demenssjukdomar och om hur de kan drabba en individ men även närstående. Även om 

man inte har någon nära som nu är drabbad kan det bli aktuellt i framtiden. Vi bjuder 

därför in att delta. Det är olika ämnen vid de tre tillfällena. Se bifogad inbjudan med rätt 

”osa” datum.  

 

Aktiviteter 

Ny aktivitetsansvarig är Marielle. Hon kommer boka in de som underhåller och även 

hålla i aktivitetsrådet – som är tillsammans med några boende. 

http://www.vardaga.se/sv/Om-Vardaga/Kvalitet-varje-dag/Kvalitetsdeklaration/
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Angie och Johan återkommer till oss flera datum under våren och sommaren – vilket är 

uppskattat och de boende önskar att de fortsätter komma.   

Mats Hedén kommer till oss och underhåller vilket vi är tacksamma för. Vi kommer även 

ha hjälp av Viktoria som är på Höstfibblan några timmar per vecka när hon har möjlighet 

och hon arbetar då bara med aktiviteter som utevistelse, gymnastik mm.  

Förutom Facebook har Höstfibblan en sida på Instagram ”vardagahostfibblan” Går även 

bra att söka på Vardaga Höstfibblans äldreboende.  

Kyrkan kommer till oss ca 1 ggn/månad och håller andakt för de som vill delta. De 

kommer idag till oss. Anslag om deras tider sitter på rutorna till varje sida.  

Som tidigare kommer även Ung Omsorg fortsätta under sommaren men de kan komma andra 
dagar än söndagar.   

 

 

Mat och måltider 

 

”Mat som hemma” är namnet på Vardagas matkoncept. Det innebär att vi lagar en större 

del av maten själva, från grunden, här på boendet. Vi kommer nu gå över till en 

vår/sommarmeny vilket innebär en del lite lättare måltider. Som tidigare så försöker vi ha 

lite mer ”matiga” mellanmål. Vi har nu börjat med årets vår/sommarmeny.  

Som vanligt finns veckans meny på våra anslagstavlor. Vi har även andra alternativ att 

erbjuda om man av speciella orsaker inte kan äta den serverade maten. Den som 

behöver specialkost på grund av allergi eller svårigheter med att äta, får naturligtvis det. 

  

 

Medarbetare  

 
Just nu har vi en del vana timvikarier på Höstfibblan. Sjuksköterskorna kommer gå var 
sin period och under tiden kommer vi ha hjälp av tre timvikarier, Gun-Britt, Mia och Ulla.  
 

 

Övrigt  
 

Vår hemsida: På www.vardaga.se kan du enkelt hitta vår hemsida genom att söka på 

boendets namn eller ort. På hemsidan lägger vi ut sådant som händer hos oss, veckans 

meny, aktivitetsscheman med mera. Där hittar du också alla kontaktuppgifter till 

verksamhetschef, olika enheter på boendet, sjuksköterska med flera.  

 

Synpunkter på vår verksamhet:  

http://www.vardaga.se/
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Ta upp era funderingar med er kontaktman eller verksamhetschefen i första hand, men 

vill ni hellre tala med någon som är fristående från verksamheten, så finns Vardagas 

kundombudsman. Till kundombudsmannen kan du lämna synpunkter, klagomål eller 

fråga om sådant som är viktigt för just dig.  

Kundombudsmannens uppgift är att lyssna och se till att du får svar på det som du 

önskar från ansvariga. Hon är oberoende från våra verksamheter och arbetar för ditt 

bästa. Hon står i direkt kontakt med företagsledningen och ser till att alla frågor, stora 

som små, behandlas så snabbt som möjligt. Du kan nå henne vardagar kl 9-16 på 

telefon 08-410 905 10 eller e-post kundombudsman@vardaga.se 

http://www.vardaga.se/sv/Om-Vardaga/Kundombudsmannen/ 

Du kan också vända dig till kommunen eller IVO, inspektionen för vård och omsorg, med 
synpunkter och klagomål.  

 

Kontaktuppgifter: 

 

Höstfibblans telefon: 

0733-77 57 55 

Gruppchef Iwona Skokowska: 

0733- 77 54 41 

 

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska 

08-758 40 32 (08-15.30) 

Verksamhetschef Susanne Malmsten   

0766-21 77 19 

 

Post- och besöksadress:    

Höstfibblans Vård och Omsorgsboende 

Korsvägen 28 pk 4952 hisskod 2830 

183 38 TÄBY 

 

 

Hälsningar från Höstfibblan! 

 

mailto:kundombudsman@vardaga.se
http://www.vardaga.se/sv/Om-Vardaga/Kundombudsmannen/
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Susanne Malmsten och medarbetarna 
Verksamhetschef Höstfibblan och Furan 
Tel: 0766- 21 77 19 
E-post: susanne.malmsten@vardaga.se 
 
PS. Som vanligt är ni, närsomhelst, välkomna förbi mitt kontor om ni funderar på något! 

 

 

 


