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2020-01-27 
Information till boende och närstående – februari 2020 

Hej! Här kommer lite information om vad som är på gång på Lindgården. 
Ni som är nyinflyttade och era närstående är hjärtligt välkomna till oss! 
 
Välkommen på boende- och närståendemöte! Vi kommer att bjuda in till 
bonde och närståendemöte med start den sista veckan i februari. På plats 
kommer vår lokala ledningsgrupp samt aktivitetsansvarig, arbetsterapeut 
fysioterapeut och sjuksköterska att vara med.  
 
Vi kommer att bjuda på lite mat och dryck och beskriva vårt arbete och 
svara på era frågor. Vi kommer också att gå igenom och utvärdera de 
handlingsplaner som vi gemensamt i boende- och närståendemötet tagit 
fram utifrån resultatet i Socialstyrelsens brukarundersökning 2019. Vi vill 
rikta ett stort tack till alla er som hjälpt till med att ta fram 
handlingsplanerna, det är en stor hjälp i vårt utvecklings- och 
förbättringsarbete. 
 
Vi hoppas att alla har möjlighet att komma! Tacksam för föranmälan till 
mötet när inbjudan kommer ut. 
 
Aktuellt just nu: Vi har haft en lugn och fin januari tillsammans med 
återhämtning från julens alla begivenheter. Planeringen för vårsådd har 
börjat komma igång och det skissas och ritas för fullt. 
Februari brukar bjuda på trevliga biofilmer och nu när vi snart har vår 
Vardaga-buss så hoppas vi att flera av våra boende skall vilja följa med på en 
bio-tur till Kristianstad. Självklart är närstående också varmt välkomna!  

Följ oss på Instagram: Du vet väl att du kan följa vårt 
boende på Instagram? Vårt konto heter 
Vardagalindgården och där delar vi med oss av bilder 
och videos på aktiviteter, mat och annat spännande 
som händer hos oss. Bifogat hittar du en manual där 
du kan läsa hur man skapar ett konto.  
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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, lyssnar på musik 
eller sjunger, bakar och 
spelar spel.  Våra aktivitetsansvariga informerar om följande; 

I januari har vi haft aktiviteter såsom sittgymnastik, musikquiz, bingo, 
promenader, frukostbuffé och bakning igång. Vi har startat upp två nya 
aktiviteter i januari, biblioteksbesök och samtalsgrupp. Nu finns det alltså 
möjlighet att vi en gång i veckan kan hjälpa de kunder som vill komma till 
biblioteket för att låna böcker, talböcker eller ljudböcker. I samtalsgruppen 
träffas vi och pratar om allt mellan himmel och jord. Tanken är att 
deltagarna i samtalsgruppen bestämmer vad vi ska prata om, samt hur 
mycket man vill prata och dela med sig av.  
En annan ny aktivitet är att vi har tagit upp en vävstol som stått i ett förråd i 
källaren. Vävstolen är lätthanterlig och står utanför avdelningen Lunden. De 
som vill väva har då möjlighet att göra detta.  
I januari har det varit en konst- och hantverksutställning från Glimåkra 
folkhögskola på Kulturhuset i Broby, där det visats akvarellmålningar, 
keramik, textil och vävning. Kunder som har velat gå på denna utställning 
har fått möjlighet att komma dit och se vad som ställts ut.  
Vi har i januari haft musikunderhållning med Jörgen ”Bengan” Svensson som 
spelade välkända visor att sjunga med i. Kommunens Träffpunkt på 
Lindgården har kommit igång för i år och först ut var körgruppen Hjärtats 
röst. Medborgarskolan arrangerar högläsning på Lindgården och har startats 
upp nu i januari igen.  
 
I februari fortsätter vi med de aktiviteter som är igång. Utöver det så 
kommer det att bli föreläsning, eller snarare ett kåseri, för kunderna på 
Lindgården med Thomas Rosendal. Hans program heter ”Fader Gunnar – 
Min fader” och handlar bland annat om hans pappa, Gunnar Rosendal som 
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var präst i Osby i 29 år och som beskrevs som ”En banbrytare för kyrklig 
förnyelse”. Hans berättelse kommer även att innefatta president Truman, 
Anita Ekberg, Little Gerhard, Nils Poppe med flera.  
Vi har även bjudit in bibliotekarien Charlotte från Broby bibliotek som 
kommer att berätta för personalen på Lindgården vad biblioteken kan 
erbjuda för tjänster för de personer som inte kan ta sig till biblioteket men 
som ändå vill läsa eller lyssna på böcker, till exempel deras gratistjänst 
”Boken kommer”.  
För de som vill besöka fotoutställningen ”Där vägen svänger och skog tar 
vid” på Kulturhuset i Broby finns det möjlighet för alla som vill det under 
februari månad.  
Bussen kommer till Lindgården vecka 7 och vi håller på att förbereda inför 
det. Vi kommer att skicka ut information till alla avdelningar där man även 
kan fylla i önskemål vart man vill åka.  
 
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 entrén och på våningsplanen. Kom gärna med förslag till 
aktiviteter till er kontaktperson eller till vår aktivitetsansvariga Sandra, Eva 
eller Ida. 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  
 
 
 
 

http://www.vardaga.se/sv/
mailto:kundombud@vardaga.se


 

 

 

 
 

  Lindgården 
  

Med vänlig hälsning 
Liselotte Nilsson Klang 
Liselotte.nilsson-klang@vardaga.se 
Verksamhetschef 
Lindgården 
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