
Välkommen till 

Hagnäsgården 

Hjärtligt välkommen till oss. Det är vår förhoppning att du ska 
trivas och känna dig trygg i ditt boende och med oss som 

arbetar här på Hagnäsgården. 





Hagnäsgården är ett särskilt boende med totalt 24 platser, 
uppdelade på två avdelningar. Avdelning Ängslyckan har 16 
platser och Skönaro har 8 platser. 

De flesta av boenderummen på Ängslyckan är 16 
kvadratmeter, några är lite mindre. Ängslyckans rum har 
gemensamma toaletter och duschutrymmen. På Skönaro är 
rummen 32 kvadratmeter och alla har egna badrum. 

Kontaktperson 

När du har flyttat till Hagnäsgården kommer du att få en 
kontaktperson. Tillsammans gör du och kontaktpersonen och 
eventuellt närstående en genomförandeplan som beskriver 
vilken service och omsorg du behöver samt vilka sociala och 
kulturella intressen du har. Kontaktmannen är den som du 
och dina närstående i först hand ska vända er till med frågor 
och synpunkter. 

Måltider 

Vi serverar frukost, lunch, middag, eftermiddagskaffe och 
kvällsmål. Alla som önskar får nattmål. 

Gemensamma aktiviteter 

På vardagseftermiddagar klockan 13.00 - 14.30 ordnar 
personalen ofta med gemensamma aktiviteter. Det kan till 
exempel vara gymnastik, bingo, spel, utevistelse, sång och 
musik. 

Fester planerar personalen för vid några tillfällen varje år, 
såsom kräftskivor, grillfester med mera. 

Vi har även underhållning i form av musik och sång av 
spelman som är anställd i kommunen och läsecirklar med 



Studieförbundet. Varannan vecka har kyrkan musikstund och 
en gång per månad kommer frivilliga från Röda korset och 
anordnar en trivselstund. 

Bussen 

Vi har en minibuss i område Norr som är placerad på 
Hagnäsgården var fjärde vecka. Bussen används för mindre 
utflykter och kan även användas för längre planerade resor. 

Gemensamma lokaler

Det finns dagrum att vistas i. Samlingssalen kan lånas av dig 
vid exempelvis högtidsdagar. Där finns ett litet pentry. 



Biblioteksservice 

På Hagnäsgården finns biblioteksservice med böcker och 
ljudböcker som byts ut några gånger per år av kommunens 
bibliotek. 

Dator 

Det finns en dator med internetuppkoppling. Den inryms i 
verksamheten ”IT för äldre”. Den kan lånas av dig som bor på 
Hagnäsgården. Personalen bistår med hjälp, om du behöver. 

Besök 

Närstående och vänner är hjärtligt välkomna att besöka dig 
precis när du vill. Ytterdörren är låst från klockan 18.00 - 
06.00, så då får man ringa på dörrklockan för att komma in. 

Värdesaker 

I varje rum finns ett medicinskåp med en liten låda för 
värdesaker där du kan förvara pengar. Vill du ha hjälp med 
förvaringen så är det max 1000 kr som personalen ansvarar 
för. Kassablad används vid redovisning. Pengar och 
värdeföremål som inte är inlåsta ansvarar inte Hagnäsgården 
för. De som bor på Hagnäsgården har även en 
gemensamhetskassa. 

Trygghetslarm 

Du kan alla tider på dygnet nå personalen genom ditt 
personliga larm. 

Hemförsäkring 

Alla som bor på Hagnäsgården ska ha en egen hemförsäkring 
som inkluderar en ansvarsförsäkring. 



Telefon 

Om du vill ha telefon kontaktar du själv ditt telefonbolag för 
att få telefonen inkopplad. Telefonabonnemanget bekostar 
du själv. 

Post och tidning 

Posten lämnas och hämtas varje dag i brevlådan på 
Hagnäsgården. Personalen delar sedan ut posten. Egen 
dagstidning rekommenderas om man önskar det. 

Städ och tvätt 

Personal bistår med hjälp kring städ och tvätt. Städutrustning 
finns på Hagnäsgården, så det behöver du inte stå för själv. Vi 
beställer lakan, handdukar med mera från tvätteriet. 

Hälsovård 

Sjuksköterskor finns knutna till Hagnäsgården. De finns på 
plats vissa dagar och tider. Kväll och natt kontaktar 
personalen sjuksköterska när behov uppstår. 
Sjukgymnast och arbetsterapeut finns också knutna till 
Hagnäsgården. 

Sjukgymnast, arbetsterapeut, sjuksköterska, omsorgspersonal 
och enhetens chef arbetar i team och har regelbundna 
träffar. 

Läkare från Gamleby vårdcentral besöker Hagnäsgården och 
du bokar tid via sjuksköterska. Läkarbesök, mediciner och 
sjukresor bekostar du själv. 

Ett konto på apoteket rekommenderas då det ibland blir 
mycket pengar att handskas med. 



Fotvård och frisör 

Personalen kan bistå med att boka fotvård och frisör, som 
kommer till Hagnäsgården. 

Tandhygienist 

Tandhygienist besöker Hagnäsgården en gång per år. 

Avgifter 

Du som bor på Hagnäsgården betalar avgift för hyra, måltider 
och för den omvårdnad du får. 

Våra avgiftshandläggare svarar gärna på frågor om kostnader 
och avgifter. De nås på telefon: 0490-25 53 09. 

Bostadstillägg 

Ansökan om bostadstillägg kan göras via 
pensionsmyndigheten. 

Synpunkter  

Dina synpunkter är viktiga för oss och kan gärna lämnas på en 
”tyck till-blankett” som du får av personalen eller enhetens 
chef. 



Adress och kontaktuppgifter 

Hagnäsvägen 21 
594 30 Gamleby 

Kontaktman: 

__________________________________ 

Telefon till avdelningens personal: 

________________________________ 

Ansvarig sjuksköterska (namn, telefon): 

__________________________________ 

Enhetschef: Åsa Edvall 
Telefon: 0493-216 06 
E-post: asa.edvall@vastervik.se
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