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2019-10-03 

Information till boende och närstående – oktober 2019 

 

Hej! Här kommer lite information om vad som är på gång hos oss på 

Brunnsgatan nu under hösten. 

 

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

 

Varmt välkomna på anhörigmöte den 23 oktober klockan 17.00, vänligen se 

mer information på inbjudan. 

 

Aktuellt just nu: Vi hälsar våra nya medarbetare välkomna. Annika som är 

ansvarig sjuksköterska på våning två och Mikaela vår fysioterapeut. Vår 

äldrepedagog Malin kommer att sluta och Beatrice som förnärvarande arbetar 

på plan två kommer att ta 

över den rollen i slutet av 

oktober. 

 

Aktiviteter: Nu planerar vi 

för höstens sköna aktiviteter 

inomhus, som bakning, fika, 

musik, högläsning, bingo, 

sittgymnastik, musikcirkel 

och andakter.  

 

 

2/10 kl. 10,30 Andakt med fika 

3/10 kl. 14,30 Café i samlingssalen 

7/10 kl. 11,00 Musikcirkel 

14/10 kl. 11,00 Musikcirkel 

15/10 kl. 11,00 Musikcirkel 

18/10 kl. 10,30 Dans  

23/10 kl. 17,00 Anhörigmöte 

28/10 kl. 11,00 Musikcirkel 

29/10 kl. 14,30 Café i samlingssalen 

30/10 kl. 10,30 Andakt med fika 

 

Vi passar också på att vara ute när det är fina dagar. Vi njuter av höstens alla 

färger och tittar kanske efter lite svamp. 

 

 

http://www.vardaga.se/sv/
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Vi tar gärna emot önskemål och förslag på aktiviteter, både från boende och 

närstående. Och som närstående är du 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.  

 

Instagram och vår hemsida  

Titta gärna på vår instagram sida, där kan du följa oss i aktiviteter och vad 

som händer på Brunnsgatan. Du hittar oss genom att söka på 

vardagabrunnsg15a. Naturligtvis respekterar vi de boendes integritet och 

undviker att publicera bilder där deras ansikte syns. Instagramflödet syns 

även på vår hemsida www.vardaga.se, där du kan söka på boendet namn 

eller ort. Hör av dig om du behöver hjälp.  
 

Resultatet av Socialstyrelsens brukarundersökning: Under oktober 

förväntas resultatet av Socialstyrelsens brukarundersökning att publiceras. Stort 

tack till alla er boende som svarade på enkäten, den hjälper oss att bli bättre. Vi 

återkommer med en presentation av resultatet för vår verksamhet och vilka 

förbättringar vi eventuellt planerar.  

 

Frågor och synpunkter: Fråga oss gärna om du undrar över något och du är 

alltid välkommen att framföra dina synpunkter. Det hjälper oss i vårt 

förbättrings- och utvecklingsarbete på boendet. 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.  

 

Dessutom finns Vardagas kundombud, 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 kundombudet vardagar 

kl 9-16 på telefon 08-410  905 10 eller maila till kundombud@vardaga.se. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Birgitta Odell-Carlsson                Malin Hylén  

Verksamhetschef Brunnsgatan 15A              Äldrepedagog/anhörigombud 

Tel: 0733-271595                                     Tel: 0733-271662  

birgitta.odellcarlsson@vardaga.se               malin.hylen@vardaga.se 

 

 

http://www.vardaga.se/sv/
mailto:birgitta.odellcarlsson@vardaga.se
mailto:malin.hylen@vardaga.se

