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Information till boende och närstående – Februari 2020 
Hej allihop! Jag vill säga hjärtligt välkomna till er som är nyinflyttade och till er som är 
närstående! Här är lite information till er som bor här på Jordbodalen, eller är närstående till 
någon av de boende, kring vad som händer i februari månad. 
 
Aktuellt just nu:  
Gråväder och några plusgrader, ja det är riktigt äkta skånskt vinterväder vi har just nu. På 
Jordbodalen händer det en hel del som vanligt. Först och främst vill jag påminna om att 
installationen av WiFi kommer att påbörjas i februari. Det kommer att innebära en viss 
kabeldragning samt att hantverkare rör sig i huset. 
 
Jag har också fått information om att nu kommer vi äntligen att få våra solskydd som vi länge 
kämpat för. Dessa kommer att installeras i form av nya fönster med inbyggt solskydd. 
Projektet påbörjas i april och beräknas vara färdigt till midsommar. De fönster som finns på 
sundssidan kommer att bytas först. Det är sammanlagt 440 fönster som ska bytas. Bytet 
kommer att ske inifrån och tar ½-1 tim per fönster. Jag kommer att återkomma längre fram 
med mer detaljer och tidplan. 
En uppfräschning av biblioteket på entréplan kommer att göras med start under februari. Det 
gamla ostämda pianot är borttaget så det finns mer plats för alla vid de populära 
frågesportstunderna. Ommålning och viss ommöblering kommer att göras för att det ska bli 
trivsammare. 
 
I början på mars kommer Socialstyrelsens brukarundersökning att skickas hem till alla. 
Brukarundersökningen är väldigt viktig för oss och vårt kvalitetsarbete under året och det är 
viktigt att så många som möjligt svarar för att vi ska få ett så rättvisande resultat som möjligt. 
Det är stort fokus på den och vi arbetar med den i olika kvalitets- och ledningsforum. För att 
göra det så enkelt som möjligt för alla vill vi erbjuda hjälp med att fylla i och att finnas 
tillgängliga i fall det finns frågor. Därför vill vi bjuda in er, både boende och närstående, till 
boende och närståendemöte där vi hjälps åt att fylla i enkäten. Detta kommer vi att göra första 
delen av mötet, därefter bjuds det på smörgåstårta, cider, kaffe och kaka och information om 
verksamheten kommer att tas upp. OBS! Ta med enkäten till mötet. Det finns två 
mötestillfällen för att så många som möjligt ska kunna vara med: Den 31 mars och den 2 april 
kl 18.00-19.30. Anmälan görs till gruppchef på aktuell våning senast 24 mars. 
Anmälan görs till gruppchef på aktuell våning senast 24 mars. 
Vån 1 Petra Hultberg 0733-250928 petra.hultberg@vardaga.se 
Vån 2 Malin Karlsson 0733-250929 malin.karlsson5@vardaga.se  
Vån 3 Amara Vega 0733-250931 amara.vega@vardaga.se  
Vån 4 Jenny Tapper 0733-250932 jenny.tapper@vardaga.se    
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Aktiviteter: Det blir en del inomhusaktiviteter när vädret är som det är nu, men vi försöker 
göra promenader och vistas utomhus så ofta det går och vädret tillåter. Vi har skaffat en fin 
fröställning med mat till vinterfåglarna som står i vår trädgård. Där kan man sitta inomhus och 
titta på vilka fåglar det är som kommer för att äta. Vi fortsätter med filmvisningar ibland på 
eftermiddagen. Som vanligt ordnas mysiga fikastunder, bingo, sittgympa, rörelseträning i vår 
träningslokal i källaren och frågesport. Gudstjänst har vi också regelbundet och tider sitter på 
anslagstavlorna i huset.  På fredagar har vi vår välbesökta fredagsfrukost där alla får sätta sig 
och blir serverade vid bordet från en dignande frukostbuffé. 
Ni kan se alla aktiviteter på aktivitetsmenyerna som finns anslagna i entrén och på 
våningarna.  
Du vet väl att du som närstående alltid är välkommen att delta i våra aktiviteter. Det är bara 
att titta in när det passar.  
Ni kan alltid läsa vårt månadsbrev på vår hemsida: 
www.vardaga.se/verksamheter/jordbodalen/  
Vi har också ett instagramkonto. Följ oss på vardagajordbodalen 
Frågor och synpunkter:  
Har du synpunkter eller frågor, 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 
för synpunkter och klagomål finns i entrén samt på våningarna. 
Dessutom finns Vardagas kundombudsman, en neutral röst in till verksamheten, som står i 
direkt kontakt med Vardagas ledning. Denna kan du 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  
 

 
Stina Cederhag  
Verksamhetschef Jordbodalen 
Tel: 0733-775064 stina.cederhag@vardaga.se 
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