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2021-09-07 

Information till boende och närstående – September 2021 

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

närstående till någon av de boende, kring vad som händer i september månad. 

 

Aktuellt just nu:  

Regnig och blåsig augusti har övergått i torr och varm september. Ja, man hänger inte riktigt 

med i vädrets svängningar ibland. Men hur som helst är det skönt att få njuta av sol och värme 

ännu en tid. 

 

Vardaga kommer under september månad att skicka ut en enkät som ska undersöka både 

boendes och närståendes upplevelse av total nöjdhet, bemötande, aktiviteter, mat och 

måltider. En enkät kommer att gå ut till närstående och en till boende. Närstående kommer att 

få sin via mejl. Boende kommer att få hjälp att fylla i om det finns behov. 

 

Dessa enkäter ska ses som komplement till Socialstyrelsens brukarundersökning som kommer 

ut i december. Er medverkan är såklart jätteviktig och är en del av vårt kvalitetsarbete. 

 

Tyvärr måste jag meddela att sjuksköterska Johanna har sagt upp sig efter en kort tid här på 

Villa Maria. Hon har fått ett nytt jobb och hennes sista arbetsdag här blir den 30 september. 

Jag håller på att undersöka om vi kan låna över en sjuksköterska från Jordbodalen så länge, 

tills jag rekryterat en ny sköterska till Villa Maria. Annonsen efter ny sköterska ligger ute 

redan.  

 

Aktiviteter: Från och med nu annonseras aktiviteterna veckovis och sätts alltid upp på 

anslagstavlan och i entrén. Flera aktiviteter återkommer från vecka till vecka, ex bingo, 

högläsning, manikyr, frågesport och gymnastik. På förmiddagarna är det ofta promenader till 

skogen eller till något annat mål i närområdet. På eftermiddagen är det ofta god fika och på 

helgen serveras det också musik till fikat. På fredagarna är det ofta fredagsmys med lite extra 

gott. Lördagen den 11 september är det dags att äta kräftor och den 27 september blir det 

utflykt till Pålsjöpaviljongen där man kan dricka kaffe och äta våfflor. 

 

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

Vi har också ett instagramkonto. Följ oss på vardagavillamaria 

 

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 
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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 mejla till kundombudsman@vardaga.se  

 

 
 

 

 

 

Stina Cederhag  

Verksamhetschef Villa Fridsbo och Villa Maria 

Tel: 0735-242283 stina.cederhag@vardaga.se 
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