
 
 

 
 

  LUSSEBÄCKSGÅRDEN 
  

Information till boende och närstående – mars 2020 

Hej!  

Här kommer lite information om vad 
som är på gång hos oss på 
Lussebäcksgården under mars månad. 
 
Ni som är nyinflyttad och era anhöriga 
är hjärtligt välkommen till oss! 
 

Aktiviteter  
Vi går mot ljusare tider och dagarna blir 
alt längre. Vi ägnar oss mest åt olika 
trivsamma aktiviteter inomhus. Vi läser, 
lyssnar på musik, sjunger, bakar och 

spelar spel och passar på att gå på en liten promenad när solen tittar fram. 
 
Du som är anhörig är alltid välkommen att delta i våra aktiviteter. Det går bra 
att titta in när ni har möjlighet! Veckans aktivitetsmeny finns på våra 
anslagstavlor i entrén och på våningsplanen. Kom gärna med förslag till 
aktiviteter till er kontaktman eller vår aktivitetsansvarig, alla synpunkter är 
välkomna! 

 
Socialstyrelsens brukarundersökning – ”Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen?” 
 I mitten av mars (vecka 11) startar Socialstyrelsens årliga 
brukarundersökning – ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. 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 anhörig har möjlighet att assistera. Våra medarbetare får 
inte vara behjälpliga med att fylla i enkäten, men svarar såklart på frågor om 
något känns oklart.  

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 inflyt.  
 
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. 09.00-16.00 på telefon 08-410  905 10 eller maila till 
kundombud@vardaga.se  
 
Tack för denna tid! 
Onsdagen den 1 april kl. 07.00 lämnar vi över ansvaret för driften av 
verksamheten till Helsingborgs stad och verksamhetschefer blir; 
 
Ann-Margreth Karlberg 
ann-margreth.karlberg@helsingborg.se 
  
Ann-Charlotte Persson 
ann-charlotte.persson@helsingborg.se 
 
Jag vill passa på att tacka för denna tid som Vardaga fått förtroendet att på 
uppdrag av Helsingborgs stad driva driften av denna fina verksamhet. Jag, 
gruppchef Låtta Gustavsson och sjuksköterska Louise Justusson kommer att 
stanna kvar och arbeta för Vardaga och slutar därmed tisdagen den 31 mars på 
Lussebäcksgården 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Lisa Goncalves 
Verksamhetschef med personal 
Mobil nr 0766-21 74 32 
E-post lisa.goncalves@vardaga.se 
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