
 

 

 

 
 

  Villa Roos Park 
  

Information till boende och närstående – februari 2020 

En speciell hälsning och ett varmt välkommen till nyinflyttade och era närstående ! 

I denna vecka avslutar vi grundutbildningen i den personcentrerade omsorgen enligt 

demensakademin. Därefter står vägledningsträffarna på tur. Då ska vår utbildare träna  oss i 

hur vi fortsätter med att handleda varandra. Dessa handledningar blir schemalagda och vi 

kallar det för reflektionstid. 

 

Glöm inte vårt instagramkonto. Följ oss gärna: vardagavillaroospark. Med hyfsad 

regelbundenhet försöker vi hålla er uppdaterade  på bl.a. våra aktiviteter 

 

 

Närståendecirklar 

Vi erbjuder dig som närstående att deltaga i en närståendecirkel som anordnas av 

Demensakademin. Cirkeln innehåller tre träffar och ska ge kunskap, råd och stöd till 

närstående. Vår cirkel på Villa Roos Park kommer att träffas 23 april, 7 maj och 19 maj. 

Klockslaget är 17.30. Om ni vid första tillfället vill ha en senare start på kommande träffar så 

väljer ni det i gruppen 

Cirkeln leds av Ingela Magnusson. Ingela är gruppchef på Roos park men också silviasyster 

och utbildare inom demensakademin.  Till dessa träffar får man också gärna ta med någon 

annan som är intresserad, kanske en god vän eller granne. 

Inbjudan följer med månadens mail och anmäler er gör ni direkt till Ingela på 

ingela.magnusson@vardaga.se 

 

Vårens närståendeträff 

Innan det är dags för närståendecirklarna är ni välkomna på vårens närståendeträff. Det blir 

den 26 mars kl. 17.30. Då kommer vi ha som tema ”Mat som hemma” –Vardagas matkoncept 

för våra äldreboenden. Vi kommer att bjuda på en kvällsmat från menyn och vill därför gärna 

veta hur många som kommer. Anmäl er till mig senast den 22 mars via 

mail:helen.frennemarkhallo@vardaga.se 

 

Vardaga väntjänst 

Känner du någon som vill ge av sin tid till våra boende på Villa Roos Park och Villa Vikhem.  

Vi planerar att starta Staffanstorp väntjänst och söker volontärer till detta. Uppstartsmöte  blir 

det den 31/3 kl 14.00 på Villa Roos Park och anmälan tar Josefin emot som ansvarar för våra 

aktiviteter, josefine.lundin@vardaga.se. Josefine kommer också bli samordnare för våra 

volontärer 
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  Villa Roos Park 
  

Ett axplock av aktiviteter framöver 

Regelbundna aktiviteter är gympa, Qigong, bingo, andakt, Rooskören och frukostbuffé i 

festsalen. I mars kommer vi både fira alla korvars dag, vårdagsjämningen och våffeldagen. 

Den 31 mars blir det föreläsning från Malmö museum där det kommer vara fokus på musik 

och dans 

Och snart har vi också Vardagabussen tillbaka hos oss så det blir tillfällen till vårutflykter 

 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen ? 

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.  

 

Telefonnummer till Villa Roos Park 

Gruppchef Ingela Magnusson: 073- 509 76 18 

Gruppchef Birgitta Augustsson Paulsson, 076- 306 55 80 

Gruppchef Maria Malmgren: 076-306 34 50 

Verksamhetschef Helen Frennemark Hållö: 0735- 14 6717 

 

Avdelning 1B Telefon 1: 076-308 32 68, Telefon 2: 076-308 79 15 

Avdelning 1C Telefon 1: 076-308 17 27, Telefon 2: 076-307 78 75 

Avdelning 2A Telefon 1: 076-308 25 91, Telefon 2: 076-308 26 10 

Natten: Telefon 1:076-308 32 19, Telefon 2: 076-307 60 85 

 

Tveka aldrig att höra av er med frågor eller synpunkter. Detta gäller förstås både boende och 

närstående. Upplever du att frågan inte tas på allvar eller att du på annat sätt inte når fram kan 

du kontakta Vardagas kundombudsman på tel 08-410 905 10 eller mail 

kundombudsman@ambea.se  

 

Varma vårvinterhälsningar från oss alla på Villa Roos Park  

  

genom Helen Frennemark Hållö, verksamhetschef, helen.frennemarkhallo@vardaga.se  
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