
 

 

 
 

           
 

 
 
 
 

 

Grönskogen 
  

2018-03-20 

Information till boende och närstående – mars 2018 

 

Hej! Här är lite information för er som bor hos oss eller är närstående till någon av våra boende på 
Grönskogen om vad som händer hos oss nu i februari. 

 
Ni som är nyinflyttade och era närstående är hjärtligt välkomna till oss. 

 

Aktuellt just nu:  
 

Den till boende- och närståendeträff vi bjöd in till den 7 mars blev inställd pga väldigt lågt 
intresse. Tanken var ju att vi bland annat skulle gå igenom resultatet för Grönskogen i 

Socialstyrelsens brukar undersökning 2017. Den finns att ladda ner på 
http://www.socialstyrelsen.se 

 
Så här såg Grönskogens resultat ut jämfört med övriga verksamheter i Sundbyberg: 

 
 

 

http://www.vardaga.se/sv/
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De områden vi har arbetat med att förbättra är ”meningsfull vardag”, aktiviteter och 
måltidsupplevelse 

Nu är 2018 års enkät ute och vi önskar att alla har möjlighet att svara. En hög svarsfrekvens 
ger ett väl underbyggt underlag för vårt fortsatta utvecklingsarbete. 
 
 

Aktiviteter: Hitintills har ju vintern haft sitt grepp om oss och det har varit både för kallt, blåsigt 
och halt för promenader. Men ju mer solen nu värmer desto härligare blir det på våra balkonger. 

Vi har köpt in filtar o fårskinn och kommer så småningom att kunna sitta och njuta i vårvärmen.  

Nu ska det förberedas inför påsk helgen och pynt ska tillverkas och ställas fram.  
Gemensam ”hotell-frukost” är inplanerad, påskmässa i Sundbyberg kyrka samt 

musikunderhållning.  Dagligen har vi aktiviteter på avdelningarna, läser, lyssnar på musik eller 

sjunger, bakar, spelar spel och gör sittgymnastik  
 

Medarbetare : Några av våra medarbetare har valt att sluta på Grönskogen och rekryteringen av 
nya medarbetare är i full gång. Vi önskar lycka till och tackar av: Gruppchef Ann-Marie, 

Sjuksköterska Lena och Undersköterska Tigist som alla tre arbetat i många år på Grönskogen och 

som nu i april/ maj kommer att sluta för nya utmaningar på andra verksamheter.  
Innan Ann-Marie slutar kommer hon tillsammans med Nany att planera och rekrytera inför 

sommar semestrarna. 

Sedan i början på mars har vi fått två nya medarbetare som är här som språkpraktikanter på 
Grönskogen. Det är Hayat på våning 4 och Mohamad på våning 1.  

 

Frågor och synpunkter: Synpunkter från er boende och närstående är mycket viktiga för oss. 
Det 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 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 

 
Sabina Sjöberg 

sabina.sjoberg@vardaga.se 

tel 08-445 10 16 mobil 0733 77 5694 
 

Verksamhetschef 

Grönskogen 
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