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2020-02-04 

Information till boende och närstående – februari 2020 
Hej! 

 Här kommer lite information om vad som är på gång på Ragnvallagården. 
 
Ni som är nyinflyttade och era närstående är hjärtligt välkomna till oss! 
 
 
 
 
Aktuellt just nu: Vi har precis fått en ny fysioterapeut som heter Sebastian 
Frennesen och han kommer att vara på Ragnvallagården två dagar i veckan. 
Det har nu tillkännagetts att den nya chefen på Ragnvallagården efter den 1 
April blir Fllanza Selaci, hon jobbar i dag på Stattenahemmet i Helsingborg.  
Vi kommer att få storstädat i alla gemensamma utrymmen den 27/3 samt putsat 
fönsterna veckan innan. 

Följ oss på Instagram: Du vet väl att du kan följa 
vårt boende på Instagram? Vårt konto heter 
Vardagaragnvallagården och där delar vi med oss av 
bilder och videos på aktiviteter, mat och annat 
spännande som händer hos oss.  

 
Aktiviteter: Vi går mot 
ljusare tider även om 
vädret fortfarande är 
ganska grått. Trots allt 
försöker vi vara utomhus 
så mycket det går. 
Däremellan ägnar vi oss 
åt olika trivsamma 
aktiviteter inomhus. Vi 
läser, lyssnar på musik 
eller sjunger, bakar och 
spelar spel. 
Vi kommer starta upp ett projekt tillsammans med ungdomar från Drottning 
Blanka skolan. 
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Mycket för att de ska få en rättvis bild av äldrevården och kanske bli lite 
inspirerade av att jobba som undersköterska, att är ett yrke som förtjänar ett 
bättre rykte. 
Boende får berätta för ungdomarna om deras yrkesval, och hur skolan och 
arbetslivet var förr .  
Liten aktivitet som vi tillsammans kommer att hålla är frågesport om musik. 
Ungdomarna informerar om dagens välfärd i skolan och visar  tekniken.  
Detta samspel med våra boende och ungdomarna kommer att vara givande 
från båda håll. 
Första träffen är fredagen den 7/2 sedan måndagen den 9/3 och torsdagen 
den 12/3. 
 
Fredagen den 7/2 kommer vi visa filmen vägen till Betlehem. 
Fredagen 14/2  kommer barnen från Vittra skolan, då blir det pyssel och 
sång dans. Vi firar Alla hjärtans dag och har bröllopskorts utställning i stora 
salen. 
Måndagen 17/2 Allsång med våra volontärer 
Fredagen 21/2 Baren är öppen med gott vin och sång  
Måndagen 24/2 kommer Siv Dalensen med kören Delfinerna 
Tisdagen 25/2 Firar vi fettisdagen med semlor. 
Fredagen 28 /2 kommer frisörskolan  klipper de boende gratis samt anhörig 
från kl 09:30 -12:00. 
 
Du som närstående är alltid välkommen att delta i våra aktiviteter. Det är bara 
att titta in när det passar. Veckans aktivitetsschema finns på våra anslagstavlor i 
entrén och på våningsplanen. Kom gärna med förslag till aktiviteter till er 
kontaktperson eller till vår aktivitetsansvariga Jeldes. Alla synpunkter är 
välkomna! 
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 er kontaktperson. Ni 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  
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Med vänlig hälsning 
Camilla Widerberg 073-3271619, camilla.widerberg@vardaga.se 
Verksamhetschef 
Ragnvallagården 
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