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Information till boende och närstående – februari 2020 
Hej! Här kommer lite information om vad som är på gång på Mälarhem. 
 
Ni som är nyinflyttade och era närstående är hjärtligt välkomna till oss! 
 
 
Välkommen på kost och aktivitetsråd! Den 18 februari kl.14.00 är alla 
boende och anhöriga välkomna på boende- och närståendemöte i 
restaurangen/vävrummet. På plats finns vår lokala ledningsgrupp, 
aktivitetsansvarig och måltidsansvarig. Vi bjuder på kaffe. 
 
 
 
Aktuellt just nu: Vi kommer att börja med meditation igen som har varit 
väldigt uppskattat. Det är Natalie som håller i gruppen och vi börjar fredagen 
den 7/2 Kl.11.00 . Vi börjar månaden med att Airi och Seppo Ranta kommer hit 
5/2 Kl.14.00 och underhåller oss, 12/2 Kl.14.00 Simon Scott hälften karaoke, 
19/2 Kl.14.00 Arto och Helena Renfors som framför andliga sånger och Eija 
och Reijo Kinnunen avslutar månaden 26/2 Kl.14.00 med hälften karaoke. 
Den 27/2 kommer teatergruppen Red Nose Company med föreställningen 
Kejsarens nya kläder hit Kl.16.00 (Väsky). 
 
 
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, har sittgymnastik, 
lyssnar på musik eller 
sjunger, bakar och spelar 
spel.  
 
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 
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entrén, restaurangen och på våningsplanen. Kom gärna med förslag till 
aktiviteter till er kontaktperson eller till vår aktivitetsansvariga. 
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  
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
Karita Frick  021-4402130                           Gruppchef  Mirella 073-1542586 
Karita.frick@vardaga.se                        Aktivitetsansvarig Heli 072-3852042 

Verksamhetschef                                                heli.rauhala@vardaga.se 
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