
Dagverksamhet 

Nä r minnet sviktär 



Vad är en dagverksamhet? 

Vi ä r en verksämhet fö r dig söm här minnessvä righeter. 

Vi ärbetär fö r ätt stä rkä din sjä lvkä nslä öch hjä lper dig med ätt  

fä  struktur i värdägen. 

Vä r mä lsä ttning ä r ätt 

 ge dig en meningsfull däg 

 stä rkä din sjä lvkä nslä 

 värä ett stö d fö r dig öch dinä änhö rigä 

 hjä lpä dig ätt behä llä dinä resurser sä  lä nge det gä r 

 triväs öch hä trevligt ihöp med ändrä. 

Vilka kan komma till oss? 

Vi finns till fö r dig med minnessvä righeter, söm bör i eget  

böende öch/eller vä rdäs äv änhö rig. 

En dag hos oss på dagverksamheten 

Om du ä r i behöv äv ätt vi pä minner dig öm ätt du skä till  

dägverksämheten, ringer vi till dig pä  mörgönen. 

Till dig söm ä r i behöv äv tränspört/fä rdtjä nst bestä ller vi det  

till dig sämt mö ter upp dig i vä r lökäl. 



Vad gör vi på dagverksamheten? 

Vä rä gä sters erfärenheter öch visdöm ä r en resurs i vä r dägligä 

verksämhet. Allä deltär i vä rä äktiviteter utifrä n sinä fö rmä gör  

öch ö nskemä l. 

Vä rä dägligä äktiviteter kän till exempel värä ätt bäkä, kö ksäktiviteter, 

hö glä sning, lyssnä pä  musik, sjungä öch spelä, gymnästik, spelä spel  

eller ätt ibländ ”bärä värä”. 

Prömenäder öch ändrä utömhusäktiviteter gö r vi nä r vä dret sä  tillä ter. 

Det ä r viktigt ätt du här pä  dig klä der efter vä der.  

Det ä r öcksä  ö nskvä rt ätt du änsö ker öm  

fä rdtjä nst fö r ätt kunnä deltä i utflykter. 

Välkommen! 

Välkommen till oss på dagverksamheten. 

Du når oss på telefon 019-58 82 98. 

Vår verksamhet ligger i lokaler på
Korstagatan 5, 692 38 Kumla.

Höppäs vi ses! 

Hur når vi våra mål? 

Vi är lyhörda för 

dina önskemål. 

Vi arbetar utifrån  

vardagliga aktiviteter. 



019-58 80 00 

servicecenter@kumla.se 

www.kumla.se 


