
Dagverksamhet 

VÅRD– OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 

TINGSRYDS KOMMUN 

Vill du veta mer eller besöka oss kontakta oss på 

telefon 0477-317 90 

Adress: Växjövägen 23 B 

Vi som arbetar på Solglimten är: 

Harriet, Helena A, Henrik, Helena S, Ingrid, 
Rebecca och Ida 

Er kontaktperson är: 

______________________________________ 

Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information 

och möjlighet att förbättra verksamheten. Därför vill vi gärna 

att du berättar vad du tycker om de insatser vi utför och det 

bemötande vi ger. Prata direkt med oss eller använd blankett 

”Tyck till” som du kan få av verksamheten eller hitta på kom-

munens hemsida www.tingsryd.se  



Solglimten är en dagverksamhet för personer med demens-
sjukdom eller liknande kognitiv svikt som bor i eget boende. 

Vi vill att våra gäster ska känna sig trygga och hemmastadda. 

För att få komma till Solglimten behövs ett biståndsbeslut av din 
biståndshandläggare. Kommunens växel kan hänvisa till rätt hand-
läggare. Tel. 0477-441 00 

Vår målsättning är att: 

 göra dagen så meningsfull som möjligt

 ge stimulans och försöka ta tillvara på de resurser som finns
hos varje gäst

 stärka självkänslan och att alla känner att de är lika viktiga

______________________________________________

Solglimten är öppen alla vardagar måndag –fredag 09.00-15.00 

Vi tar emot 7-10 gäster varje dag och gästen kan komma 1-5 
dagar/veckan. Vi gör också avlösning i hemmet efter behov och 
önskemål. 

Kostnader: 

Frukost, middag och eftermiddagskaffe     88 kr/dag 

Resor till och från Solglimten( färdtjänst)    40 kr tur o retur 

Aktiviteter på Solglimten 

Med aktiviteter och utflykter vill vi ge positiv stimulans och locka fram 

återseendets glädje.  Vi har högläsning av dagens tidning och böcker. 

Samtal  om bekanta ämnen stimulerar och skapar närhet i gruppen. 

Vi spelar gärna bingo, pratar, skrattar och umgås.  

Musik och sångstund med gamla välbekanta melodier kan öppna dör-

rar till glada känslor.  

Rörelse till musik på lustfyllt sätt både lugnar och stimulerar. Prome-

nader gör också gott 

Några gillar spel och tävlingsmoment i tex boule-spel, inomhus eller 

utomhus. Ibland gör vi turer med vår bil. Aktivering sker främst i små 

eller större grupper. Det är viktigt att få känna del i gemenskapen.  


