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2020-01-03 

Information till boende och 
närstående – januari 2020 

Hej! God fortsättning på det nya året. 

Här kommer lite information om vad som är 

på gång hos oss på Mälarhem. 

 

Ni som är nyinflyttade och era närstående är 

hjärtligt välkomna till oss! 

 

December blev en härlig månad med 

mycket god mat och trivsam samvaro. 

Bland annat firade vi Finlands 

självständighetsdag den 6/12 tillsammans 

med krigsveteranerna det hela avslutades 

med musik. Den 12/12 hade vi 

Sverigefinska klassen från Emausskolan 

som underhöll oss det var väldigt 

uppskattat. Julen firades traditionsenligt med god mat, och till nyår skålade vi 

för det nya decenniet.  

 

 

Aktuellt just nu: Nu börjar vi så smått städa ut julen och återgå till vardagen 

igen. Den 8/1 kommer Paavo Niva hit och underhåller oss som efterföljs av Jari 

Salminen 15/1, Allsång 22/1 och vi avslutar månaden 29/1 med karaoke. Bingo 

kommer vi att ha den 7/1 och den 21/1.  

 

 

Aktiviteter: Ute är det fortfarande mörkt och kyligt, och vi njuter av mysiga 

inomhusaktiviteter som högläsning, boule, sittgymnastik, bingo och andra spel. 

Självklart är det ändå skönt att få frisk luft och vi är ute så mycket som möjligt. 

 

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

närstående! Kontakta vår aktivitetsansvariga om detta. 

Och 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, restaurangen och på våningsplanen.  

 

 

 

http://www.vardaga.se/sv/
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Kost och aktivitetsråd: I februari kommer vi att ha kost och aktivitetsråd både 

boende och närstående är välkomna att delta. Vi återkommer om dag. 

  

 

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  

 

 

 

Med önskan om fin fortsättning på det nya året,  

 

Karita Frick 021-4402070                           Gruppchef Mirella 073-1542586 

karita.frick@vardaga.se                              Aktivitetsansvarig Heli 072-3852042 

Verksamhetschef                                         heli.rauhala@vardaga.se 
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