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2020-02-28 

Information till boende och närstående – mars 2020 

 

Hej! Här kommer lite information om vad 

som är på gång på Ragnvallagården. 
 

Du som är nyinflyttad och dina 

närstående är hjärtligt välkommen till 

oss! 

 

Detta är vårt sista brev från Vardaga 

innan Ragnvallagården går över till 

kommunen den 1 April. Vi hoppas att 

verksamhetsövergången ska bli så smidig 

som möjligt. Den stora förändringen är att 

man inte kommer att laga middagen på 

Ragnvallagården längre utan man 

kommer att få färdig mat från Kungshult. 

All personal kommer att stanna kvar på 

Ragnvallagården utom jag 

(verksamhetschefen ) och 

sjuksköterskorna. Ny chef på boendet blir 

Fllanza Selaci som i dag jobbar på 

Stattenahemmet. 

 

Det händer mycket i Vardaga nu och vi bygger nya boende på ett flertal ställen 

i Skåne. https://vardaga.se/om-vardaga/har-bygger-vi-nytt/ 
 

 

Aktuellt just nu: Det har varit full aktivitet på Ragnvallagården då man från 

kommunen har installerat WIFI i alla lägenheterna. Vi har dessutom haft en 

vattenläcka i källaren som man nu håller på att åtgärda. Detta berodde på att  

pumparna till dagvattnet var trasiga. Nu är nya pumpar inköpta och källaren 

håller på att renoveras. Vi har också förberett med en del elarbeten inför 

kommande matleveranser som startar den 1april.  

 

 

Aktiviteter: Nu när dagarna blir längre och ljusare blir det lättare att vara 

utomhus. Vi tar promenader i solen och börjar planera vad vi kan göra i 
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trädgården och på våra balkonger inför våren. Inomhus myser vi med fika och 

nybakat kaffebröd och diverse aktiviteter. 

2/3 På förmiddagen kommer frisörskolan på besök och de som önskar kan bli 

fina i håret. På eftermiddagen kommer Peter Svenskolan 1 och underhåller med 

sång och musik. 

4/3 Blir det bingo på förmiddagen och den nya chefen för Ragnvallagården 

Fllanza Selaci kommer och presenterar sig. På eftermiddag går de som vill till 

träffpunkten. 

Den 5 och 6/3 har Jeldes semester. 

5/3 Blir det cykeltaxi/promenad för de som önskar. 

9/3 Kommer ungdomar från Drottning Blankas skola och underhåller och 

kommer bla ha ett musik quiz. 

11/3 Bingo med fika i stället för frukostbuffé 

12/3 Drottning blankas skola igen och underhåller. 

13/3 Håller baren öppen och det blir dans och hålligång. 

18/3 Frukostbuffé 

Jeldes kommer att ha semester den 20/3,23-25/3 och då är det aktiviteter på 

avdelningarna som gäller i stället. 

26/3 Avslutningsfika på eftermiddagen med underhållning med Johanna & Jan-

Erik. 

Jeldes kommer att fortsätta som aktivitets ansvarig även när boendet går över 

till kommunen. 

Du som är närstående är alltid välkommen att delta i våra aktiviteter. Titta in 

när det passar! Veckans aktivitetsschema finns också på våra anslagstavlor i 

entrén och på våningsplanen. Kom gärna med förslag på aktiviteter, alla 

synpunkter är välkomna! 

 

 

Socialstyrelsens brukarundersökning: I mitten av mars (vecka 11) 

kommer Socialstyrelsens brukarundersökning – ”Vad tycker de äldre om 

äldreomsorgen?” för 2020. Alla personer över 65 år som bor på äldreboende 

eller har hemtjänst får en enkät hemskickad. Det är viktigt för oss att så 

många som möjligt besvarar undersökningen, eftersom vi använder 

resultaten i vårt utvecklingsarbete för att kunna ge en ännu bättre omsorg. 

Vi är tacksamma för alla synpunkter, positiva såväl som negativa. 

Resultaten presenteras i slutet av oktober. 

 

Det är ganska många frågor i undersökningen och därför kan det ibland vara 

bra om du som är närstående har möjlighet att assistera. Vi i personalen får 

inte vara behjälpliga med att fylla i enkäten, men svarar såklart på frågor om 

något känns oklart.  

http://www.vardaga.se/sv/
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Visst följer du oss på Instagram? Du vet väl att du kan följa 

vårt boende på Instagram? Där heter vi 

vardagaragnvallagården och delar med oss av bilder och 

videos på aktiviteter, mat och annat spännande som händer 

hos oss. I bifogad manual finns detaljerade instruktioner kring 

hur du hittar kontot.   

 

 
Frågor och synpunkter: Synpunkter från er boende och närstående är mycket 

viktiga för oss. De 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. 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 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  

 

 

Jag vill passa på att Tacka er alla för min korta tid på Ragnvallagården, det har 

verkligen varit fantastiskt att lära känna er alla  

 Jag kommer att fortsätta att jobba på Vardaga. 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Camilla Widerberg, 073-3271619, camilla.a.widerberg@vardaga.se 

Verksamhetschef 

Ragnvallagården 
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