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Information till boende och närstående – Januari 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 januari månad. 

 

Aktuellt just nu:  
God fortsättning på det nya året till er allihop! Hoppas att ni alla haft en fin jul och en bra 

nyårsafton. Ett helt nytt år har börjat och vi har våra vintrigaste månader framför oss nu. Vi 

hoppas verkligen att det kommer lite snö. Vi vill ju inte bara ha regn…  

 

Som flera av er kanske redan sett och hört så var det Jordbodalen som tog hem Vardagas 

kvalitetspris 2019!!! Vi utsågs till att ha gjort den bästa kvalitetsresan inom Vardaga. Det 

innebär att vi gjort flera stora förändringar som på kort tid förbättrat kvaliteten och utvecklat 

kompetensen inom enheten. Detta är vi alla såklart mycket stolta över och i entrén hänger det 

nu ett fint diplom med motiveringen. Läs gärna när ni går förbi. Jag är av den uppfattningen 

att allt som kan firas, SKA firas! Så givetvis kommer vi att fira kvalitetspriset tillsammans 

med er boende. Vi återkommer med en inbjudan till kaffe, tårta och bubbel en eftermiddag nu 

i januari. 

För verksamheten är januari en månad då vi tittar tillbaka på året som gått och skriver bokslut 

för både ekonomi, kvalitet och patientsäkerhet. I januari planerar vi också framåt och skriver 

planer och mål för nästa år. Jag ser fram emot många spännande aktiviteter under kommande 

år. 

  

Aktiviteter: Nu när det är vinter blir det mycket inomhusaktiviteter. Det är mysiga 

filmvisningar med chips och vin på eftermiddagen ibland, men också mysiga fikastunder, 

bingo, sittgympa, rörelseträning i vår träningslokal i källaren och frågesport. Gudstjänst har vi 

också regelbundet. 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. Kommer ni på någon trevlig aktivitet, kom gärna med förslag till er 

kontaktperson eller till vår aktivitetsansvarig, alla idéer är välkomna! 

 

Ni kan alltid läsa vårt månadsbrev på vår hemsida: 

www.vardaga.se/verksamheter/jordbodalen/  

Vi har också ett instagramkonto. Följ oss på vardagajordbodalen 

 

http://www.vardaga.se/sv/
http://www.vardaga.se/verksamheter/jordbodalen/
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Frågor och synpunkter: Synpunkter från er boende och närstående är mycket viktiga för oss. 

Det hjälper oss i vårt förbättrings- och utvecklingsarbete på boendet.  

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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