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Information till boende och närstående – december 2019 

Hej! Här kommer lite information om vad som är på gång på Bäckagården. 

 

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

 

 

Aktuellt just nu: 
Boende- och närståendemötet den 4 december var välbesökt: 29 boende och 26 närstående!  

Anders Cederqvist bjöd på sång och musik medan alla lät sig väl smaka av Janssons frestelse. 

Efter maten informerade vi om Bäckagårdens nya avtal med Ängelholms kommun. Det blir en del 

förändringar från och med januari 2020. Tidigare har vi haft 4 korttidsplatser och 38 permanenta 

platser. Det kommer nu att finnas 40 permanenta platser, 10 platser per avdelning. Bäckagården 

kommer också att ha en tydligare inriktning, vården och omsorgen ska främja hälsa och 

välbefinnande, Bäckagården ska vara det Hälsofrämjande äldreboendet.  
Vi kommer att genomföra hälsofrämjande aktiviteter och sysselsättningar som genomsyrar hela 

verksamheten. Vi gör denna satsning då forskning och evidens visar att alla former av fysiska 

aktiviteter ger äldre förbättrad fysisk och mental hälsa i form av förbättrad balans, förbättrat 

minne samt förbättrat välbefinnande och livskvalitet. Som en del i denna satsning har vi nu 

anställt en fysioterapeut från och med januari 2020, Michalea Rainea. 

Aktivitetsansvarig, Ann-Charlotte Olsson, fortsätter som tidigare med frukostbuffé måndag till 

fredag samt dagliga gemensamma aktiviteter. Som tidigare bjuds det på extra festligheter vid 

högtider, utflykter med Vardagabussen med mera. Det blir också flera individuella aktiviteter för 

att främja hälsa och välbefinnande som planeras tillsammans med den egna kontaktmannen. 
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Aktiviteter: 

 

December står för dörren och hela Bäckagården är engagerad för att pynta och göra fint inför 

advent och julhelgen. Det har blivit lite kallare och mörkare ute så vi njuter av sköna 

inomhusaktiviteter som bakning, fika, sittgympa, musik, bingo eller 

andra spel. 

Vi tar gärna emot önskemål och förslag på aktiviteter, både från 

boende och närstående! Kontakta vår aktivitetsansvariga 

Ann-Charlotte Olsson. Du som närstående är alltid 

välkommen att delta i våra aktiviteter, såväl inne som ute. 

Det är bara att titta in när det passar. Veckans 

aktivitetsschema finns på vår anslagstavla i Stora Salen och på 

avdelningarna.  

 

Här kan du följa vad som händer på Bäckgården: 

 

på Instagram: vardagabackagardenangelholm   

 

och på Facebook: Bäckagården Ängelholm 

 
 

Frågor och synpunkter: Synpunkter från er boende och närstående är mycket viktiga för oss. 

Det 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 din kontaktperson. Du kan också kontakta mig som är verksamhetschef eller använda 

blanketten för synpunkter och klagomål. Blanketter finns vid anslagstavlan för Boende och 

Närstående. Anslagstavlan finns utanför verksamhetschefens kontor. Lämna blanketten direkt till 

verksamhetschefen eller i verksamhetschefens brevlåda. 

 

Dessutom finns Vardagas kundombudsman, 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 kundombudsmannen vardagar kl 9-16 på telefon 08-410  905 10 eller 

maila till kundombudsman@vardaga.se  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Maj Millborg, maj.millborg@vardaga.se  

Verksamhetschef 

Bäckagården 
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