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Information till boende och närstående – Juni 

Hej allihop!  

Juni månad är här och allt har slått ut och blivit grönt och fint. Juni månad är så fin med sina ljusa 

sommarkvällar, sina blommor och sin grönska. Jag vill säga hjärtligt välkomna till er som är 

nyinflyttade och till er som är närstående! Här är lite information till er som bor här på Villa 

Maria, eller är närstående till någon av våra boende, kring vad som händer i verksamheten. 

 

Aktuellt just nu:  

Varje månad skriver jag ett månadsbrev till boende och närstående med lite information om 

vad som händer i verksamheten. Detta sätts upp i entrén och på våningen. Varje gruppchef har 

ansvar för att detta delas ut till de boende och varje kontaktperson har ansvar för att mejla det 

till närstående till den person man är kontaktperson för. Månadsbrevet publiceras också på 

Villa Marias hemsida, samt på Instagram. 

 

Fönsterna här putsas två gånger om året, en gång i juni och en gång i november. Den 20 juni 

kommer fönsterputsarna till Villa Maria. 

 

Det nya trygghetslarmet är nu inkopplat och i gång. Hoppas att det funkar riktigt bra för er 

alla. Om inte får ni väldigt gärna säga till mig så att jag kan framföra det till företaget som 

installerat larmet.  

 

I god tid vill jag också passa på att informera om att ni som bor på Villa Maria och era 

närstående samt anställda kommer att kunna förtidsrösta i valet. Lördagen den 27 augusti kl 

13.30-15.30 kommer vi att ha röstmottagare på plats i samlingssalen där ni kan lämna era 

röster.  

 

I sommar kommer den de flesta i den ordinarie personalen att ha sin välförtjänta semester. Vi 

tar då in timvikarier som kommer att ersätta de som är ordinarie. Det kommer därför att dyka 

upp en hel del nya ansikten i verksamheten. Alla nyanställda får introduktion och får gå 

bredvid för att lära sig sitt nya jobb och kommer att göra sitt yttersta för att ni ska få samma 

goda vård- och omsorg som vanligt.  

 

Ni glömmer väl inte bort att ni får lov att använda vårt fina uterum och vår innergård hur 

mycket som helst. Vill ni sitta ett gäng boende tillsammans, eller bjuda dit era 

familjemedlemmar för en mysig fikastund går det jättebra. 
 

Aktiviteter:  

Det finns en planering på alla aktiviteter som hålls varje vecka. Schema över samtliga 

aktiviteter finns i entrén och på våningen. I och med midsommar kommer det att anordnas 

aktiviteter knutna till detta, håll utkik efter anslag angående detta.  

  Villa Maria 
  

 



 

 

Varje vecka anordnas bingo, frågesport, sittgympa, tidningsläsning och mycket mer. På 

torsdagarna har vi torsdagsfrukost, som är väldigt populär. Man åker ner i samlingssalen och 

sätter sig och blir serverad en härlig ”hotellfrukost” med allt du kan önska dig som ex juice, 

kaffe, ägg, sill, köttbullar, rödbetssallad, gott nygräddat bröd, olika sorters ostar, frukt mm.  
Till sommaren har vi också bokat Vardagas minibuss för att kunna göra lite längre utflykter. 

 

Ni kan alltid läsa vårt månadsbrev på vår hemsida: www.vardaga.se/verksamheter/villamaria/  

Vi har också ett Instagramkonto. Följ oss gärna på vardagavillamaria 

 

Frågor och synpunkter:  

Synpunkter från er boende och närstående är mycket viktiga för oss. Det hjälper oss i vårt 

förbättrings- och utvecklingsarbete på boendet. Har du synpunkter eller frågor, 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 inflyttning. Blanketter för synpunkter och klagomål finns också i entrén. 

Synpunkter och klagomål kan dessutom framföras till Vardagas kundombudsman, en neutral röst 

in i verksamheten, som står i direkt kontakt med Vardagas ledning. Kundombudsmannen kan du 

kontakta helt anonymt på vardagar kl 9-16 på telefon 08-410 905 10 eller mejla till 

kundombudsman@vardaga.se  

 

 
 

Stina Cederhag  

Verksamhetschef 

Villa Maria 

Tel: 0735-048366 stina.cederhag@vardaga.se 
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