
 

 

 

 
 

  Lindgården 
  

2020-02-28 

Information till boende och närstående – mars 2020 

 

Hej! Här kommer lite information om vad 

som är på gång på Lindgården.  
 

Du som är nyinflyttad och dina 

närstående är hjärtligt välkommen till 

oss! 

 

Våra närståendemöten är den 5 mars för 

demensenheterna och den 12 mars för D-

huset samt Lunden. Varmt välkomna! 

 

Gå gärna in på länken; 

https://vardaga.se/om-vardaga/har-
bygger-vi-nytt/ och titta på det nya fina 

boendet som skall stå färdigt i 

Kristianstad under december 2020. Vi 

besökte detta under gårdagen och det 

har en fantastisk utsikt precis bredvid 

sjukhuset och kolonistaden.  
 

 

Aktuellt just nu: Ida, tidigare aktivitetsansvarig på Lindgården, har önskat att 

få gå tillbaka i aktivitetstjänst för att fylla våra kunders dagar med aktiviteter, 

utflykter och promenader. Därför är hon tillbaks helt från och med den 1 mars. 

Detta innebär att hon slutar på Äppelbo och ersätts där av Carina. 

 

Under våren kommer 6 av oss att gå Palliativa akademiens utbildning i Lund. 

Det är två heldagar med uppgifter från dag ett till nästa tillfälle. 

Detta är ett led i utvecklingsarbetet som vi gör på Lindgården.  

När denna utbildning är genomförd så kommer dessa nyckelpersoner att 

fortsätta utbilda resterande av personalgruppen under hösten. Vi har sedan 

oktober 2019 även vår egen Palliativa arbetsgrupp på Lindgården.  

 

Vi har också flera duktiga medarbetare som kommer att gå en 

sårvårdsutbildning. Därtill har också två av våra medarbetare gått utbildning i 

Mat för äldre. 

 

 

http://www.vardaga.se/sv/
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  Lindgården 
  

Aktiviteter: Nu när dagarna blir längre och ljusare blir det lättare att vara 

utomhus. Vi tar promenader i solen och börjar planera vad vi kan göra i 

trädgården och på våra balkonger inför våren. Inomhus myser vi med fika och 

nybakat bröd, lite musik, högläsning och spel. 

De första lådorna med penséer har nu anlänt till Lindgården. Att känna doften 

av mylla och vårblommor gör oss alla lite extra glada.   

 

Februari har bjudit på en vidd av aktiviteter. Sittgymnastiken utanför 

verksamhetschefens rum där även hon har drabbats av rytmen och fått 

sjunga med. 

Musikquiz, bingo, promenader och högläsning från Medborgarskolan.  

 

Bakning och frukostbuffé; Ni följer väl oss på instagram och ser vilka läckra 

bröd, bullar och bakverk som både personalen bakar till våra boende och 

som våra boende själva är med och bakar? 

Det är gyllenbrunt och frasigt eller sött och läckert varje vecka. För att inte 

tala om doften som sprider sig in i varje vrå och rum. Från enhet till enhet.  

 

De nya aktiviteter som vi började med i januari har vi fortsatt med i februari, 

vilket är biblioteksbesök och samtalsgrupp. Vävstolen är uppe och det är 

några som har testat den. Den står utanför Lunden och alla som bor i huset 

får använda den.  

 

En aktivitet som är ny för februari är att vi har startat ett samarbete med 

Anders från Medborgarskolan som kommer till Lindgården och visar och 

pratar kring bilder i fotoböcker. Dessa fotoböcker kommer sedan att finnas 

på Lindgården under cirka en och en halv månad. Anders kommer därefter 

och hämtar fotoböckerna och byter ut dessa till andra.   

I februari har det varit fotoutställning, ”Där vägen svänger och skog tar 

vid”, på Kulturhuset i Broby och de kunder som velat se denna utställning 

har haft möjlighet till det. Fotografen Castor har hittat ödehus runt om i 

Nordöstra Skåne som han fotograferat. Det har varit en trevlig utflykt för de 

som besökt utställningen.  

 

Träffpunkten anordnade en musikeftermiddag med Little R-land i februari 

och det var en trevlig eftermiddag med musik och det var många som sjöng 

med i låtarna som de kände igen! 

Vi bjöd in Thomas Rosendal som kåserade om sin far, fader Gunnar. Det 

blev en mycket uppskattad stund med många trevliga minnen och skratt när 

Thomas berättade sina historier.  

 

http://www.vardaga.se/sv/
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I mars fortsätter vi med det befintliga aktivitetsschemat. Det kommer även 

bli musikunderhållning med Inge Birgersson, som har med sig en bred 

repertoar med visor, Bellman, Ove Törnqvist, Beatles, Cornelius Wreswijk 

med flera.  

Träffpunkten anordnar musikeftermiddag med Svänggänget.   

 

Vardaga väntjänst startas upp i mars och vi söker volontärer som vill ge tid 

åt de som bor hos oss. Kontakta Ida Rasmussen för mer information.  
 

 

Du som är närstående är alltid välkommen att delta i våra aktiviteter. Titta in 

när det passar! Veckans aktivitetsschema finns på våra anslagstavlor i entrén 

och på våningsplanen. Kom gärna med förslag på aktiviteter, alla synpunkter är 

välkomna! 

 

 

Socialstyrelsens brukarundersökning: 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.  

 

Teambarometern: Årets första resultat på teambarometer, alla 

yrkeskategorier svarar på arbetsmiljöfrågor och trivsel på arbetet, var 

fortsatt mycket positiv. 

Vi hade 100 % svarsfrekvens och vi hade ett mycket högt barometerindex. 

Totalt 96 av 100. Detta är vi både stolta och glada över!  

 

Visst följer du oss på Instagram? Du vet väl att du kan följa 

vårt boende på Instagram? Där heter vi Vardagalindgården 

och delar med oss av bilder och videos på aktiviteter, mat och 

annat spännande som händer hos oss. I bifogad manual finns 

detaljerade instruktioner kring hur du hittar kontot.   

http://www.vardaga.se/sv/
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Frågor och synpunkter: Synpunkter från er boende och närstående är mycket 

viktiga för oss. De 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. Du 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 

 

Liselotte Nilsson Klang 

072-3020110, liselotte.nilsson-klang@vardaga.se 

Verksamhetschef 

Lindgården 
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