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Gärdets omsorg Hallandsås AB
Bingsgärde 256
312 97  Laholm

Verksamhetsbeskrivning

Företagsnamn
Gärdets omsorg Hallandsås AB

Verksamhetsbeskrivning
Gärdets omsorg Hallandsås AB är dagverksamheten som ligger på en liten bondgård med
tillhörande lantbruksdjur. Vill ni ha närheten till djur, natur och trädgård finns detta här som
ett naturligt inslag på plats.

Vi vänder oss till dig som fortfarande bor hemma, är över 65 år och har en demenssjukdom
eller är drabbad av kognitiv svikt.
Genom att vistas på gården ges en naturlig stimulans och möjlighet till en vardag med ökad
livskvalitét och gemenskap.

Vårt mål är att verksamheten formas efter dina behov. Detta innebär att vi som personal
ständigt arbetar med göra alla delaktiga i dagliga aktiviteter och måltider. Här ser vi till varje
individs egna önskemål och möjligheter. Detta gör vi möjligt genom att ta emot mindre grupp
deltagare, där personaltätheten blir hög.
Måltiderna tillagas tillsammans för den som vill och detta med till största del ekologiska
produkter.
Vi som arbetar här har tystnadsplikt och arbetar efter en genomförandeplan som utarbetas
efterhand tillsammans för ett mål och syfte med att vara här.

Öppettider
Alla vardagar mellan kl: 09:00-15:00

Resor
Kan du inte ta dig till och från Gärdet på egen hand kan du ansöka om färdtjänst.

Insatser som utförs
Omsorgsinsatser på plats inkluderat delegerade/instruerade hälso – och sjukvårdsinsatser.

Geografiskt område
Hela Laholms kommun

Laholms kommun, Socialnämnden
Postadress: 312 80 Laholm. Besöksadress: Humlegången 6
Växel: 0430-150 00. www.laholm.se



Vår personal och kompetens
Marie Svensson är verksamhetsansvarig och med lång erfarenhet inom äldrevården. Är
utbildad Undersköterska och diplomerad Silviasyster vilket innebär spetskompetens inom
demensvård.
Arbetskollegor är även de Undersköterskor med erfarenhet från äldre/demensvården.
Vi samarbetar även med kommunens aktörer som ni berörs av när behovet finns.

Vi är en Stjärnmärkt verksamhet:
Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt Demenscentrum.  Det är ett
bevis för att medarbetarna har fått grundläggande kunskap om demenssjukdomar och verktyg
för att arbeta personcentrerat, något som har högsta prioritet i Socialstyrelsens nationella
riktlinjer.
Se gärna hemsidan: http://www.stjärnmärkt.se/

Tilläggstjänster
Skulle ni vilja använda oss förutom det bistånd som beviljats, kan vi även ta emot kvällstid
och helger.
I dessa fall debiteras ni på egen faktura ett timpris efter överenskommelse.

Kontaktuppgifter
Verksamhetsansvarig: Marie Svensson
Telefon: 070 147 311 7
E-post: gardetsomsorg@gmail.com
Hemsida: www.gardetsdagverksamhet.se
Facebook: Gärdet dagverksamhet
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