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2019-03-04 

Information till boende och närstående – mars 2019 
 
Hej! 

 

Här kommer lite information om vad som är på gång på Silverhöjden. 
 
Du som är nyinflyttad och dina närstående är hjärtligt välkommen till oss! 
 
 
Aktuellt just nu: Vi arbetar med våra förbättringsområden-vardag och aktiviteter och är 
tacksamma för alla förslag och synpunkter gällande aktiviteter och vad vi kan göra för att varje 
dag ska bli värdefull för just dig/din närstående. Vi firar vårens ankomst med Vår-Cafè 17/4 och 
har visning från Liljevalchs vårsalong etc. Naturligtvis firar vi alla ”matdagar såsom fettisdag och 
våffeldagen. Vi får studiebesök från Japan 20/3 på fm. Det är ca.10-12 personer som arbetar med 
att utveckla vård och omsorg för äldre i Japan som vill se hur vi har det på Silverhöjden. Vi får 

även besök av Clowner under dagen 19/3.  
 

 

http://www.vardaga.se/sv/
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Vi klär om alla våra soffor och fåtöljer på Carl Milles och Sofia Norra för att få enhetliga färger 
och ett lugnare intryck. Musikanläggningar för att kunna lyssna på den musik som önskas via 
Youtube etc. köps in till samtliga våningsplan.  
 
Anhörigkväll 2019-03-27 med allmän information där vi bjuder på tilltugg och dryck. Se separat 
inbjudan anslagen i hiss och utskick per mail.  
 
Ingen hyreshöjning är aktuell under våren. Återkommer med separat information så snart jag fått 
besked om hyreshöjning blir aktuell och iså fall när. 
 

 
 
 
Aktiviteter: Nu när dagarna blir längre och ljusare blir det lättare att vara utomhus. Vi tar 
promenader när vilja och väder finns och börjar planera vad vi kan göra i trädgården och på våra 
balkonger inför våren och sommaren. Det finns mycket att fixa med i trädgården så all hjälp är 
välkommen, stort som litet. 
Inomhus myser vi med fika och nybakat bröd, musik, högläsning och spel. Sittgympa, 
styrketräning och Ung Omsorg erbjuds som vanligt och ni är alla välkomna att delta. 
 
 
 
Du som är närstående är alltid välkommen att delta i våra aktiviteter, såväl inne som ute. Titta in 
när det passar! Veckans aktivitetsschema finns på våra anslagstavlor i hissen och på 
våningsplanen och delas även ut till boendes rum så att de som kan får planera för vad de vill 
delta i under nästkommande vecka. Kom gärna med förslag på aktiviteter, alla synpunkter är 
välkomna! Följ oss gärna på Instagram  #vardagasilverhojden# Där kan ni se foton från olika 
händelser, aktiviteter och aktivitetsscheman. 

http://www.vardaga.se/sv/
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Socialstyrelsens brukarundersökning: I mitten av mars (vecka 12) kommer 
Socialstyrelsens årliga brukarundersökning – ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. Alla 
över 65 år i Sverige 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 
resultatet i vårt utvecklingsarbete för att kunna ge en ännu bättre omsorg.  
 
Så kom ihåg att fylla i enkäten! Vi är tacksamma för alla synpunkter, positiva såväl som 
negativa. Resultaten presenteras i slutet av oktober.  
 
 
Vardaga i media. Den senaste tiden har du kanske sett artiklar och tv-inslag om Vardaga. 
Har du frågor med anledning av rapporteringen är du välkommen att vända dig till mig som är 
verksamhetschef.  
 
 
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 
inflyttning.  
Blanketter finns även mittemot hissen på entréplanet. 
 
Dessutom finns Vardagas kundombudsman, 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 kundombudsmannen vardagar kl. 9-16 på telefon 08-410  905 10 eller 
maila till kundombudsman@vardaga.se  
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Susanne Mårtensson 
Verksamhetschef, 
Silverhöjden 
Tel:076-621 95 35 
susanne.martensson2@vardaga.se 
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