
 

 

 

 
 

  Lillängen 
  

2019-01-10 

Information till boende och närstående – januari 2018 

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

 

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

 

Jag börjar med att informera om att jag kommer bli sjukskriven den 24 januari för att genomgå 

min hjärtoperation. Troligtvis kommer sjukskrivningen vara 6-8 veckor innan jag är åter på 

Lillängen. Under min kan ni ta kontakt med Michelle som är sjuksköterskornas gruppchef. Mitt 

nummer kommer vara vidarekopplat till henne. Om ni hellre skickar mail så når ni henne på 

michelle.westin@vardaga.se  

 

 

Aktuellt just nu: December var en händelserik månad. Nobeldagen den 10 december 

uppmärksammade vi med en härlig och högtidlig lunch. Vi har också haft många mysiga stunder 

då vi firat advent och lucia. Tack alla som kunde komma till adventskaffet och vår lilla 

julmarknad. Det var väldigt trevligt. Mats sjöng och spelade för oss som vanligt.  

 

Högtiderna firade vi med god mat och trivsam samvaro. Under förra veckan hade vi 

julgransplundring med musikunderhållning från underbara ”Raggsockorna”.  

 

Det nya året leder till med massa nya ideer. Vi ska bygga en friggebod under våren för att kunna 

förvara både trädgårssaker och kanin-saker i. Vi ska renovera köksväggar på plan 0 och planerar 

för fullt för nya aktiviteter och utflykter. 

 

Nu har vi fått våra nya Ipads så det kommer finnas en Ipad på varje avdelning att börja med. 

Trådlöst internet är nu installerat och klart. Vi kommer köpa in högtalarlösningar så att vi kan 

koppla musik direkt till dom från Ipads.   

Lösenordet till det trådlösa nätverket finns på anslagstavlan vid entrén.  

 

Aktiviteter: Ute är det mörkt och kyligt, och vi njuter av mysiga inomhusaktiviteter som bakning, 

fika, dam-och gubbgrupper, sittgymnastik, musik, högläsning, bingo eller andra spel. Självklart är 

det ändå skönt att få frisk luft och när solen lyser och det inte är alltför många minusgrader är vi 

ute så mycket som möjligt.  

 

Igår började TOD sin vårdhundspraktik tillsammans med sin hundförare. Vi önskar dom hjärtligt 

välkomna till oss. TOD kommer vara på praktik hos oss fram till mitten på mars.  

 

Vi tar gärna emot önskemål och förslag på aktiviteter, både från boende och närstående! Kontakta 

vår aktivitetsansvariga Lollo med era ideér. 

 

http://www.vardaga.se/sv/
mailto:michelle.westin@vardaga.se
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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 våra anslagstavlor i entrén och på 

våningsplanen.  

 

Vardaga tar ansvar: 

Rachel och Karungi som har haft så kallade extratjänster genom Arbetsförmedlingen med målet 

att de ska lära sig svenska och komma in i det svenska samhället genom språk- och 

omsorgspraktik är nu i slutet på sina perioder som kommer sluta den sista februari. Haile som är 

på plan 1 som extratjänst kommer vara hos oss fram tills mitten på sommaren. De ersätter inte 

ordinarie personal, utan är extra medarbetare/praktikanter och får stöd av utbildade handledare. 

Genom att välkomna nyanlända i Vardaga tar vi ansvar för integrationen. Dessutom råder det 

redan idag brist på omsorgsmedarbetare och inför framtiden riskerar bristen att bli ännu större. Vi 

hoppas därför också väcka intresse hos nyanlända för att utbilda sig och välja att jobba inom 

omsorgen.  

Vi kommer även under dom närmaste veckorna har flera elever som läser till undersköterskor som 

gör sina praktik hos oss. De är både vuxna elever och gymnasieelever. Vi kommer även under 

vecka 13 få två stycken sjuksköterskeelever hos oss på praktik under sin termin 6.   

 

 

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 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  

 

 

Vi som arbetar här på vill passa på att önska alla boende och närstående god fortsättning på det  

nya året! 

 

Med vänlig hälsning 

Heidi Heino 

Heidi.heino@vardaga.se 

0733775699 

Verksamhetschef 
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