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Information till boende och närstående – Juli 2021 

Hej allihop! Här är lite information till er som bor här på Villa Maria, eller är närstående till 

någon av de boende, kring vad som händer i juli månad. 

 

Aktuellt just nu:  

Högsommarmånaden har börjat och många njuter av att det är semestertider och ledighet. Här 

på Villa Maria njuter vi av utevistelser, mysiga fikastunder i vår trädgård men har också varit 

på trevliga bussutflykter. Med högsommar kommer också sol och värme. Jag vill passa på att 

informera om att som boende har man eget ansvar att skaffa fläkt/AC till sitt eget rum om 

man önskar. Gemensamma utrymmen är vårt ansvar och vi sätter ut fläktar och AC i både 

korridorer och allmänna utrymmen vid behov. Behövs det fler fläktar eller AC till dessa 

utrymmen är det bara att meddela till personal som informerar ledningen som då köper in det 

som behövs.  

 

Sjuksköterska Johanna har semester och är tillbaka v 30. Under tiden är det sjuksköterskorna 

på Jordbodalen som ansvarar. Villa Marias sjukskötersketelefon besvaras av Jordbodalens 

sjuksköterskor.  

 

Vi har fått veta att Socialstyrelsens brukarenkät som brukar komma i mars, kommer att 

komma i november månad detta året. Vi hoppas ni alla vill fylla i den, då den är väldigt viktig 

för vårt övergripande kvalitetsarbete.  

 

Vi har bytt matlevarantör och har idag Dafgård som leverantör. Detta gör att vi kan beställa på 

ett bättre sätt efter antal boende och vi slipper därmed matsvinn.  

 

Vi kommer att byta vårdcentral under hösten, från Centrumläkarna till Berga Läkarhus. Det är 

frivilligt att välja vårdcentral, men det bästa är om alla listar om sig till Berga Läkarhus. 

Johanna kommer att ta fram blanketter för att kunna lista om sig och de som behöver hjälp 

kommer att få det av Johanna. 

 

Aktiviteter: En aktivitetsmeny är framtagen där det finns aktiviteter både förmiddag och 

eftermiddag, denna sitter anslagen både på våningen och i entrén. Vi kommer att ha samma 

meny hela sommaren.  

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

Vi har också ett instagramkonto. Följ oss på vardagavillamaria 
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Frågor och synpunkter:  

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 i entrén samt på våningarna. 

Dessutom finns Vardagas kundombudsman, en neutral röst in till verksamheten, som står i 

direkt kontakt med Vardagas ledning. Denna kan du 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 

 

 

 
 

 

 

Ha en riktigt skön sommar! 

 

Stina Cederhag  

Verksamhetschef Jordbodalen och Villa Maria 

Tel: 0733-775064 stina.cederhag@vardaga.se 

http://www.vardaga.se/sv/
mailto:kundombudsman@vardaga.se
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