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Information till boende och närstående – mars 2020 

 

Hej! Här kommer lite information om vad 

som är på gång på .Grönskogen 
 

Du som är nyinflyttad och dina 

närstående är hjärtligt välkommen till 

oss! 

 

 

Aktuellt just nu: de två våningsplan som 

ännu har det gamla möbelkonceptet 

kommer nu få nya möbler till vardagsrum 

och kök. Vi hoppas att det inte ställer till 

alltför mycket oreda när leveranserna 

kommer. 

 

Vi har bildat en ”trädgårds-grupp” som 

ska ta ansvar över att hålla det rent, 

snyggt och trevligt på den lilla ute-gård 

som tillhör Grönskogen. Kanske har 

någon av er idéer och förslag på vad vi 

kan göra för att skapa mer trivsel där? Vi tar tacksamt emot alla förslag. 

 

Coronavirus: Ambea följer myndigheternas riskbedömning och 

rekommendationer gällande Coronaviruset (covid-19). I nuläget finns det 

inga förändrade rutiner eller arbetssätt. Bifogar information i separat bilaga. 
 

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 och på våra balkonger inför våren. Inomhus myser vi med fika och 

nybakat bröd, lite musik, högläsning och spel. 

 

Du som är närstående är alltid välkommen att delta i våra aktiviteter. 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! 

 

 

 

http://www.vardaga.se/sv/
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Socialstyrelsens brukarundersökning: I mitten av mars (vecka 11) 

kommer Socialstyrelsens brukarundersökning – ”Vad tycker de äldre om 

äldreomsorgen?” för 2020. Alla personer över 65 år som bor på äldreboende 

eller har hemtjänst får en enkät hemskickad. Det är viktigt för oss att så 

många som möjligt besvarar undersökningen, eftersom vi använder 

resultaten i vårt utvecklingsarbete för att kunna ge en ännu bättre omsorg. 

Vi är tacksamma för alla synpunkter, positiva såväl som negativa. 

Resultaten presenteras i slutet av oktober. 

 

Det är ganska många frågor i undersökningen och därför kan det ibland vara 

bra om du som är närstående har möjlighet att assistera. Vi i personalen får 

inte vara behjälpliga med att fylla i enkäten, men svarar såklart på frågor om 

något känns oklart.  

 

 

 

 

Visst följer du oss på Instagram? Du vet väl att du kan följa 

vårt boende på Instagram? Där heter vi vardagagronskogen 

och delar med oss av bilder och videos på aktiviteter, mat och 

annat spännande som händer hos oss.   

  

     
 

http://www.vardaga.se/sv/
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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.  

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 

 

Sabina Sjöberg 

08-4451016 

sabina.sjoberg@vardaga.se 

Verksamhetschef 
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