
Dalängens dagverksamhet  
för personer med demenssjukdom 
Verksamhetens uppdrag 
På Dalängen finns en dagverksamhet för per-
soner med demenssjukdomar. Miljön inomhus 
och ute på gården är trivsam och välkomnan-
de. Gästerna ska känna sig trygga och hemma-
stadda. 
 
Dalängens dagverksamhet har öppet måndag 
till och med fredag mellan kl. 8.30-15.00. 
Dagverksamheten tar emot gäster med dia-
gnostiserad demenssjukdom och som bor i 
ordinärt boende. För att delta i dagverksamhe-
ten behövs inget biståndsbeslut och kostnad 
för mat och resor debiteras. 
 
Dalängens dagverksamhet ska underlätta för 
personer med demensdiagnos att bo kvar i det 
egna hemmet och att närstående ska få avlast-
ning.  

Aktiviteter  
Med aktiviteter och utflykter vill vi ge positiv 
stimulans och locka fram återseendets glädje. 
Vi har högläsning av dagens tidning och 
böcker. Filmer och bekanta ämnen stimulerar 
till samtal och skapar närhet i gruppen. Musik 
och sångstund med gamla välbekanta melodier 
kan öppna dörrar till många känslor. Rörelse 
till musik på lustfyllt sätt både lugnar och sti-
mulerar. Ibland gör vi korta eller långa utflyk-
ter med buss. 

Kvalitetsdeklaration 
Delaktighet, inflytande och medbestäm-
mande 
  När Du börjar hos oss får Du egen kontaktper-

son och vi besöker Dig gärna i hemmet. 
  Vi erbjuder aktiviteter individuellt och i 

grupp. 
  När Du börjar hos oss planerar vi tillsammans 

hur många dagar i veckan som Du ska vistas 
hos oss.  

Trygghet, aktivitet och stimulans 
  Vi erbjuder god och näringsrik mat, utevistel-

se, social samvaro, lättare fysiska aktiviteter 
och individanpassad aktivitet. 

  Vi stödjer Dig i aktiviteter och intressen i en-
lighet med Dina önskemål. 

  För att kunna utföra en så individuell vistelse 
som möjligt behöver vi en utförlig levnadsbe-
rättelse och ett läkarintyg. 

Kontaktinformation 
Har Du frågor eller vill lämna förslag eller syn-
punkter på verksamheten kan Du kontakta; 
 
Undersköterska:Ann-Christin Holmberg  0171-
529 57 
ann-christin.holmberg@habo.se 
 
 
Enhetschef: Ulrika Wahlstrand 0171-529 79 
ulrika.wahlstrand@habo.se 
 

 

mailto:ann-christin.holmberg@habo.se
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Hjälp oss att bli bättre! 
Meddela oss Dina synpunkter på hur vi 
utför vårt uppdrag. Det gör Du genom 
att: 
 
Gå in på vår webbplats: 
www.habo.se/synpunkter 
 
Skicka SMS: skriv Håbo mellanslag 
och ditt meddelande till 71350. 
 
Skicka E-post till: 
synpunkter@habo.se 
 
Skicka ett brev till: 
Synpunkter 
Håbo Kommun 
746 80 Bålsta 
 
Ring oss: 
På telefon 0171-525 00 
 
 
 
Personuppgifter som sänds till kommunen 
behandlas enligt PersonUppgiftsLagen, PUL. 
Du medger att informationen Du lämnar får 
lagras och bearbetas i register hos förvalt-
ning/nämnd. Du har rätt begära utdrag och 
rättelser. 
 

Socialförvaltningen i 
Håbo kommun 

 
 
 

Värdegrund 
Alla som kommer i kontakt med 

sociala verksamheter i Håbo kommun 
har rätt till ett professionellt bemötande 
präglat av vänlighet, finkänslighet, öd-

mjukhet, respekt och omtanke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Håbo kommun,  
Socialförvaltningen 
746 80 BÅLSTA 
Telefon: 0171 - 525 00 vxl 
Telefax: 0171 - 563 33 
Hemsida: www.habo.se 

 
 
 
 
 

Dalängens  
Dagverksamhet 

för personer med demens 

 
 

Kvalitetsdeklaration 
– ett sätt att tydliggöra innehållet i den 

kommunala servicen. 
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