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Månadens hälsning från oss på Sommarlustvägen 

 

Information till boende och närstående februari 2020. 

Hej! Här är information till dig som bor hos oss eller är närstående till någon av våra 
boende på Sommarlustvägen. Här berättar vi lite om vad som är på gång hos oss nu i 
februari månad. 
 
Ni som är nyinflyttade och era närstående är hjärtligt välkomna till oss. 

 

 

Vardaga på Sommarlustvägen 

 
Hej alla anhöriga! 
 
Vardaga har nästan på dagen varit på Sommarlustvägen i 3 månader. Vi jobbar 
kontinuerligt med att få in Vardagas koncept i verksamheten och vi har kommit en bra 
bit på vägen. Vårt fokus har varit att våra boende ska känna en trygghet med oss. En 
väl uppdaterad genomförandeplan är grunden till vårt nära arbete med våra boende. I 
vår fortsätter vårt arbete med att utbilda vår personal i ”Den goda dagen” och ”Den 
goda dagen”. Den goda dagen och den goda natten är ett helhetstänk för att tillgodose 
individens egna behov. Mer information om våra koncept kommer att presenteras på 
nästkommande närståendeträff den 5 mars, separat inbjudan kommer längre fram. 
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Mat som hemma 

Mat som hemma är vårt koncept i Vardaga för en godare måltid. Personalen lagar 
varje dag en näringsrik balanserad måltid till våra hyresgäster. Varje recept är noga 
framtaget av köksmästare och dietist, alla måltiderna går att anpassa efter de behov 
man har. Maten ska vara en central punkt varje dag där man tillsammans ska njuta av 
dofter, smaker och gemenskapen. Våra hyresgäster erbjuds att delta i matlagningen 
efter egen förmåga. Mat som hemma bygger på sju olika veckomenyer. Menyn 
uppdateras en gång per år för att anpassas efter våra boendes önskemål. 

 

 

 
En meningsfull dag 
 
En meningsfull dag är ett salutogent arbetssätt där vi tillsammans med hyresgästen 
definierar vad som är meningsfullt för just denne. Det erbjuds enskilda och 
gruppaktiviteter varje dag, förekommer både dag- och kvällstid. Vad som upplevs 
meningsfullt kan förändras över tid därför är det personen själv som bestämmer vilka 
aktiviteter man vill delta i. Vårt utbud av gruppaktiviteter styrs av vilka önskemål det 
finns bland våra hyresgäster. Vi erbjuder bla, gruppträning med kondition, styrka och 
balans vilket har en god effekt på välmående, stärker och bibehåller dennes 
funktioner.  Under våren kommer vi att erbjuda bla, gruppträning, enskild träning, 
musikunderhållningar, gudstjänster, utflykter, andra roliga och givande aktiviteter efter 
önskemål.  
 
Du som närstående är alltid välkommen att delta i våra aktiviteter, såväl inne som ute. 
Det är bara att titta in när det passar. Veckans aktivitetsschema finns på våra 
anslagstavlor i entrén och på våningsplanen. Vårt aktivitetsråd tar tacksamt emot alla 
förslag och idéer till aktiviteter här på boendet. Önskar du/din anhörige egna 
individuella aktiviteter, tala med er kontaktman som kan hjälpa till att ordna med detta. 
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Aktiviteter 

 

Samtalsstund om Kristianstad 

Den 12/2 kommer Annelie och håller en samtalsstund. Hon visar bilder och berättar 
historia om Kristianstad. Under eftermiddagen hoppas vi på givande samtal och 
berättelser från boende kring staden. Detta är ett samarbete med medborgarskolan.  

 

Glenn Wish och Helen Persson 

Den 21 februari kl.1400 kommer Glenn Wish och Helen Persson och underhåller våra 
boende med sång. Underhållningen kommer att vara på plan 2. Då det är begränsade 
utrymmen på våningarna, har vi tyvärr svårt att erbjuda att anhöriga närvara.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Arbetsterapeut och fysioterapeut 

Karin och Filip är vår rehab personal. Karin i egenskap av arbetsterapeut arbetar 
mycket med att tillgodose vilken sorts hjälpmedel som kan hjälpa våra boende. Filip i 
egenskap av sjukgymnast arbetar med att förstärka och bibehålla det friska i våra 
boende skelett och muskulatur. 

 

 

Vaktmästare 

Thomas, vår allt i allo arbetar med allt från fix på våra avdelningar till hantering av 
transporter och matleveranser. Till våren kommer Thomas att försköna vår uteplats. 
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Sjuksköterska på Sommarlustvägen 

Hos oss arbetar Britt och Hansolof helgfri måndag till fredag kl.0730-1630. Hansolof är 
ansvarig sjuksköterska på 1A, 2A och 3A. Britt ansvarar för 1B, 2B och 3B. Du är 
välkommen att kontakta våra sjuksköterskor om din fråga är av medicinsk karaktär.  

Du når Britt på tel. 0763 10 97 89 eller britt.persson@vardaga.se 

Du når Hansolof på tel. 0763 11 94 75 eller hansolof.helldahl@vardaga.se  

 

 

Vi finns på Instagram! 

Följ oss på Instagram, på vårt konto delar vi med oss av vår vardag här på 
Sommarlustvägen i bilder. Du får följa med vår personal och våra boende på 
sommarlustvägen. Vårt konto heter #vardagasommarlustvägen. Du når också vårt 
konto via vår hemsida www.vardaga.se sök: sommarlustvägen. 

 
 

 
Frågor och synpunkter  
Alla frågor och synpunkter från anhöriga och boende välkomnar vi, inget är för stort 
eller för litet! Om du undrar över något, vänd dig i första hand till er kontaktperson. Du 
kan också kontakta Anders Nilsson som är verksamhetschef.  
Vill du framföra ett klagomål finns det blanketter i entréerna på första våningsplanet. 
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. 09.00-
16.00 på telefon 08-410 905 10 eller maila till kundombudsman@vardaga.se 
Som bifogad fil i mailet finns även blanketten för utskrift 
 

 

 

Varma hälsningar  

 

Anders Nilsson 
Verksamhetschef Sommarlustvägen 
Tel: 0763 097 887 

mailto:britt.persson@vardaga.se
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E-post: anders.nilsson@vardaga.se 
 
Emma Nordgren 
Gruppchef våning 1 
Tel: 0763 11 72 05 
E-post: Emma.nordgren@vardaga.se 
 
Ola Erch 
Gruppchef våning 2 
Tel: 0763 11 88 26 
E-post: ola.erch@vardaga.se 
 
Lina Svenningsen 
Gruppchef våning 3 
Tel: 0763 11 81 52 
E-post: lina.svenningsen@vardaga.se 
 
Malin Hylén 
Äldrepedagog 
Tel: 0763 11 58 01 
E-post: malin.hylen@vardaga.se 
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