
Välkommen till vår dagverksamhet Ljuspunkten i 

Lilla Tjärby för personer med demenssjukdom eller 

minnesproblematik.  
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Ljuspunkten 
Dagverksamhet 



Dagverksamheten 
Dagverksamheten Ljuspunkten är 
till för  personer  med demenssjukdom 
eller minnesproblematik. Vi ska under-
lätta för dig att bo kvar hemma och få 
möjlighet till en aktiv och meningsfull 
tillvaro tillsammans med andra i lik-
nande situation. Du får här möjlighet 
till stimulans,  stärkt självkänsla, väl-
befinnande och struktur i din vardag.  

 

Vår verksamhet 

Vår verksamhet utgår från dina person-
liga behov. Det kan vara minnesträ-
ning, social samvaro, fysisk aktivitet, 
mm. Men det kan också vara behov av 
avlastning till anhöriga.  

Ljuspunkten erbjuder bland annat föl-

jande aktiviteter: 

• Vardagssysslor  
• Musik och sång 
• Spel 
• Baka till kaffet 
• Promenader 
 
Det går också bra att bara koppla av 
och umgås med andra eller kanske det 
finns behov av en stunds vila.  

 

Måltider 

Vi börjar dagen med att äta frukost , 
mitt på dagen äter vi lunch och avslutar 
med eftermiddagsfika. Kostnad  för 
måltiderna betalas via faktura. 

 

BILD 



BILD 

Resor 

Kan du inte ta dig till eller från Ljus-
punkten på egen hand kan du kontakta 
Region Hallands Färdtjänstavdelning 
på telefon 0346-712 510 för att ansöka 
om färdtjänst. Färdtjänstresor till dag-
verksamheten får du på faktura. 

 

Kontaktperson 

På Ljuspunkten får du en kontaktper-
son som ger stöd och trygghet och hjäl-
per dig att planera din dag på dagverk-
samheten utifrån dina önskemål och 
behov.  

Anhöriga 

Kontaktpersonen är också ett stöd 
till anhöriga och/eller övriga be-
rörda. Kontaktpersonen hjälper 
också till att förmedla kontakt till 
demenssjuksköterska och Anhörig-
centrum.   

Tystnadsplikt 

All personal som arbetar inom dag-

verksamheten har tystnadsplikt. 

 
 

 

Varmt välkommen! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILD 

Kontaktuppgifter 
Har du behov av att komma till vår 
dagverksamhet Ljuspunkten så vänder 
du dig i första hand till vår demens-
samordnare, Inger Ivarsson.  

 

 

Demenssamordnare 
Inger Ivarsson 
Telefon: 0430-265 28 
E-post: Inger.ivarsson@laholm.se 
 

 

Ljuspunktens dagverksamhet 
Fridhemsgränd, Lilla Tjärby 
Telefon: 0430-158 79 
E-post: ljuspunkten@laholm.se 
 
Enhetschef: Nina Frick 
Telefon: 0705-113 450 

LOTSEN 

Du kan också kontakt vår lots för råd 
och stöd i olika frågor som berör äldre, 
anhöriga och närstående.  

Telefon: 0430-266 80 

E-post: lotsen@laholm.se 

 

Dina synpunkter är viktiga för oss. Hör 
av dig till oss om det är något vi behö-
ver förbättra eller annat vi behöver 
veta.  
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