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2017-12-21 

Information till boende och närstående – december 2017 

Hej! Här är lite information för er som bor hos oss eller är närstående till någon av våra boende på 

Silverpark om vad som hänt hos oss nu i december och julens härliga tid. 

 

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

 

Aktiviteter: Tänk att det redan är jul på söndag! Adventstiden har bjudit på många tillfällen till 

trevliga aktiviteter. Numera kan vi säga att det är tradition hos oss att börja pynta inför första advent, 

baka pepparkakor och lussekatter till andra advent, plocka fram och klä granarna inför tredje advent 

och mysa med julmusik och glöggmingel inför fjärde advent. 

 

Tidigt på luciamorgonen så dök Täby Lucian upp. Detta arrangerades i samarbete med Lions. 

Efter att ha lyssnat på deras skönsång så återgick de boende till avdelningarna för att titta på 

Luciafirandet från Kungsholmens kyrka. Alla boende som önskade fick under dagen besök av 

Silverparks eget Luciatåg. 

 

Du som närstående är alltid välkommen att delta i våra aktiviteter. Det är bara att titta in när det 

passar. Veckans aktivitetsschema finns på våra anslagstavlor i entrén och på våningsplanen. Kom 

gärna med förslag till aktiviteter till er kontaktperson eller till vår aktivitetsvärdinna Susann 

Åkesdotter Ekman, alla synpunkter är välkomna! 

 

Efter en intensiv höst fullspäckad med aktiviteter av olika slag, utflykter och musikunderhållning 

så varvar vi ner lite inför julen och satsar på rörlighetsträning på sittgymnastiken som hålls av Malin 

Nägling vår sjukgymnast, högläsning som hålls av en av våra demensansvariga undersköterskor 

Helena Röden, glöggbingo och lite annat smått och gott. 

 

 

http://www.vardaga.se/sv/
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Nedan är det bilder från pepparkaksbak och vår traditionsenliga grötkväll för boende och närstående 

på Silverpark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På julafton så kommer vår sångfågel och undersköterska Huguette (avdelning 0) att ha ett litet tåg 

av tomtar bestående av undersköterskor från huset som kommer att sjunga julsånger tillsammans 

med våra boende. Sånghäftena är upptryckta, tomtekläderna inköpta – nu väntar vi på julen! 

 

Ung Omsorg fortsätter att komma till oss på lördagarna och fokuserar på den sociala samvaron med 

våra boende. I december så har de också hjälpt till på vårt Nobelfirande och julbord. 

 

I mellandagarna och fram till trettonhelgen så har vi Cornelia på plats som aktivitetsvärdinna. 

Cornelia går på gymnasiet och kommer att vikariera för Susann som är på semester. 

 

Instagram, Facebook och hemsidan 

: Följ gärna oss på Instagram ”vardagasilverpark” eller på Facebook under samma namn. På 

Instagram lägger vi upp bilder nästan dagligen på stort som smått som händer i huset och på 

Facebook så har vi börjat lägga upp våra menyer för er som är intresserade av att ta del av dem. Om 

du behöver hjälp med att komma igång med Instagram eller Facebbok så får du gärna fråga någon 

i personalen om hjälp så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig med det. På vår hemsida 

www.vardaga.se/silverpark ligger numera de fem senaste närstående-boendebreven tillgängliga och 

efter årsskiftet då våra hemsidor får en ansiktslyft så hoppas vi på att kunna lägga ut exempelvis 

matmenyer m.m. regelbundet där också.  

http://www.vardaga.se/sv/
http://www.vardaga.se/silverpark
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Mat och måltider: Under december månad så har vi en röd 

tråd i menyerna med välkända julsmaker. Till Nobel lagade 

Ulrika och Anette i köket 1973 års nobelmeny för våra boende. 

Helgen efter Nobel var det dags för julbord för de som önskade 

bjuda in nära och kära till fick göra och Karoline samt Anette 

var de som tillsammans med Pär lagade de goda rätterna som 

serverades då. Vi börjar förbereda inför julhelgen, en av årets 

kulinariska höjdpunkter och en fin tradition. Precis som 

nyårsafton som bjuder på en lite extra festlig meny. Menyerna 

sitter uppe på anslagstavlan i entrén och utanför våningarna. 

 

Bilden till vänster är tagen under ett av alla våra 

vardagsaktiviteter då våra boende bröt linneservetterna inför 

nobelfirandet. Vi arbetar på olika sätt med att engagera och involvera både boende och personal i 

huset i mat och måltidsupplevelsen. Visste du till exempel att all potatis kokas på avdelningarna 

och att det på många avdelningar är de boende som hjälper till att skala potatisen, duka inför 

måltiderna och plocka undan efter? 

 

Vi på Silverpark har under december också fått glädjas åt att vara i semifinal i Arla Guldkos tävling 

under kategorin ”Årets Seniormatglädje” som enligt Arla är ”matbranschens Oscar”. Håll tummarna 

för att vi tar oss till final! 

 

 
 

 

Återblick på milstoplpar under 2017:  

Täby kommuns kvalitetsbonus 

Årets Seniormåltid 2017 samt tredjeplatser som årets Seniorkock Karoline Nordefors och 

årets boendechef Ximena Samuelsson av White Guide Sverige. 

100% total kundnöjdhet både på soma- och demensavdelningarna med en rekordhög 

svarsfrekvens på Socialstyrelsens brukarundersökning. 

En finalplats i vårt företags interna kvalitetspris (tavlan med nomineringstexten står i 

loungen). 

Semifinalplats på Arla Guldkos tävling. 

http://www.vardaga.se/sv/
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Ni hjälper oss att bli bättre: Nu har vi sett över resultatet av Socialstyrelsens brukarundersökning 

för oss här på Silverpark. Tack alla som svarade!  Svaren hjälper oss att bli bättre, då vi kan se vilka 

förbättringsområden som finns och hur vi kan arbeta för att ni ska trivas ännu bättre hos oss. Under 

november och decembers närståendefikor på söndagarna så har ni fått ta del av resultatet av 

brukarundersökningen och även komma med förslag på vad vi kan förbättra framåt. 

 

Save the date! 
Vi gör nu ett uppehåll över jul och nyår med närståendefikat på söndagarna och startar igen efter 

trettonhelgen den 14/1 då avd 0 har sin träff i loungen kl. 14:00 – 15:00. Därefter rullar det på som 

vanligt.  

 

Närståendemöte för hela huset då vi även kommer att bjuda på mat är inplanerad till den 21/2 kl. 

18:00 – 19:30, boka gärna in den kvällen i kalendern. 

 

Boenderåd för alla er som bor i huset kommer att hållas nu närmast den 15/1. Välkommen att fika 

med mig (Ximena) i loungen kl. 13:30 – 14:15. Vi kommer att göra en återblick på 2017 och planera 

framåt inför 2018. Fundera gärna igenom vad vi skulle kunna göra för att göra det ännu bättre för 

dig som bor på Silverpark till dess. 

  
Frågor och synpunkter: 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 ansvarig 

gruppchef eller mig som är verksamhetschef eller använda de blanketter för synpunkter och 

klagomål som ni fick tillsammans med övrig skriftlig information vid inflytt och som även finns i 

husets entré.  

 

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 och en önskan om en God Jul och Ett Gott Nytt År! 

 

Ximena Samuelsson 

Verksamhetschef 

Silverpark 

 

08 – 518 353 01 

Ximena.samuelsson@vardaga.se  
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