
Bergagården
Välkommen till



Välkommen till Bergagårdens 
vård- och omsorgsboende
Bergagården ligger i västra delen av Eslöv. På promenad- 
avstånd hittar du närmsta mataffär och behöver du ta dig 
till centrum för annan service stannar stadsbussarna på 
hållplatsen just utanför huset. 

Lägenhet på Bergagården

Bergagårdens lägenheter är fördelade på tre våningar, alla 
med stora gemensamma balkonger. Här finns även en fin 
innergård med riklig växtlighet som ger skön avkoppling. 
Lägenheterna består av ett rum med sovalkov och en rym-
lig toalett med dusch. I varje lägenhet finns en köksenhet 
med kylskåp. Möblerar gör du med egna möbler, förutom 
säng och madrass som vi tillhandahåller. Samtliga lägen-
heter är utrustade med trygghetslarm.



Du hyr din lägenhet av Eslövs Bostads AB, Ebo, enligt 
allmänna bestämmelser. Ebo, sköter även förvaltningen 
och som hyresgäst är det dem du har kontakt med när det 
gäller din lägenhet.

Hemförsäkring ingår inte i hyresavtalet utan du måste 
teckna en egen. Vi rekommenderar att du kontaktar ditt 
försäkringsbolag för att få hjälp med detta.

Dina förutsättningar styr

Vi strävar att på bästa sätt tillgodose ditt individuella be-
hov av stöd och hjälp. Att du som brukare blir bemött med 
respekt och ödmjukhet är viktigt för oss. All vård och om-
sorg ska präglas av god etik och personalen ska ge dig 
möjlighet att utifrån dina förutsättningar ha kvar din för-
måga att själv utföra saker. 



Måltider

Maten är en upplevelse för välbefinnandet och vi strävar 
efter att måltiderna hos oss ska vara en trivsam upplevelse. 
Du väljer själv om du vill äta i vår matsal eller om du vill 
äta i din lägenhet.

I måltidsabonnemanget ingår frukost, lunch, middag, mel-
lanmål på för- och eftermiddag samt kvällsmål.  Lunch och 
kvällsmål levereras från vårt kök på Kärråkra Restaurang 
och du har möjlighet att välja mellan två rätter varje dag, vi 
erbjuder även vegetariska rätter.

Eslövs kommun strävar efter att vara en ekokommun i fram-
kant och detta syns i våra måltider. Vi köper i huvudsak in 
ekologisk och/eller närproducerad mat. 



Aktiviteter och underhållning

Varje vecka har vi gemensamma aktiviteter för dig som bor 
på Bergagården. Våra aktiviteter planeras utifrån dina och 
övriga boendes intressen. Aktiviteterna varierar under året 
utifrån årstider och högtider.

Det sker även individanpassade aktiviteter, då du  
exempelvis kan få hjälp med att läsa böcker och tid-
ningar, gå på promenad, göra enklare inköp, baka eller  
sitta och samtala med din kontaktperson. Har du 
andra önskemål tveka inte att framföra dem.

Boråd – för ditt inflytande och din delaktighet

Varje kvartal har vi boråd där du eller en representant från 
din avdelning har möjlighet att framföra dina önskemål 
och synpunkter för att vara med och påverka det som sker 
här på Bergagården. 



Kontaktperson

Kontaktpersonen har ett särskilt ansvar att säkerställa 
kvaliteten för dig som brukare. Kontaktpersonen rep- 
resenterar kontinuitet, tillgänglighet och trygghet för dig 
och dina närstående.

Personal

På Bergagården finns personal tillgänglig dygnet runt. På 
vissa tider har vi tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut 
och fysioterapeut. En enhetschef ansvarar för verksamheten 
på boendet.

Det finns en anhörigkonsulent i kommunen som kan ge 
stöd, information, samtal och utbildning. Personalen kan 
hjälpa till att förmedla kontakten.



Kvalitetssäkring

Vi arbetar systematiskt för att säkerställa kvaliteten i ditt bo-
ende och i hela vår verksamhet. Det innebär bland annat att 
förebygga risker, åtgärda brister och att ständigt dra lärdom 
av våra erfarenheter. Vi tar tacksamt emot dina synpunk-
ter kring vad som fungerar bra och vad som kan förbätt-
ras. Kvalitetsarbetet rör alla områden såsom bemötande, 
utförande av insatser och den fysiska miljön.

Synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för oss då vi arbetar systema-
tiskt med förbättringar. Synpunkter kan lämnas person-
ligen, via vår folder ”Hjälp oss att bli bättre” som du får 
av personalen, via eslov.se eller som sms via genombrott, 
du hittar affischer på varje avdelning där telefonnummer 
framgår.



Kontaktuppgifter

Avd. Grön 9 624 70 Avd. Gul 9 627 53
Avd. Grön 10 627 55 Avd. Gul 10 627 56

Avd. Blå 10 627 57
Enhetschef 627 50 Enhetschef 627 50
Assistent 627 51 Assistent 627 51
Sjuksköterska 628 15 Sjuksköterska 627 52
Nattelefon 21-07 627 56 Nattelefon 21-07 627 56

 
Samtliga nummer med riktnummer 0413.

Adress:

Bergagården
Bergavägen 1
241 39 Eslöv

 Vård och Omsorg

Postadress 241 80 Eslöv    Besöksadress Gröna Torg 2
Telefon 0413-620 00    E-post vardochomsorg@eslov.se

webb www.eslov.se
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