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Dagverksamhet
För många äldre är det viktigt att kunna bo kvar hemma. Då är kommunens
dagverksamhet ett välkommet och ofta
nödvändigt inslag i vardagen.
Här finns aktiviteter som stimulerar
och håller ”kroppen och knoppen”
igång. Här träffar man goda vänner
och kan prata, spela spel, läsa tidningen
tillsammans med mera.
Dagverksamheten är också viktig för
anhörigvårdare som kan få välbehövlig
avlastning och stöd.
En del av dem som kommer till dagverksamheten är dementa eller har
andra funktionshinder. Andra har stort
fysiskt omvårdnadsbehov men kan tack
vare dagverksamheten ändå bo kvar i
sitt vanliga boende.

Dagverksamhet på fyra platser
I Falu Kommun finns dagverksamheten på följande platser:
• Lustigknopp
• Korsnäsgården
• Smedjan
• Örjesbogården i Grycksbo
(Adresser och telefonnummer på sista
sidan.)
För att komma med i dagverksamheten
behöver du göra en ansökan till oss på
omvårdnadsförvaltningen. Vi bedömer ditt behov och utfärdar ett särskilt
biståndsbeslut. Beslutet upphör om du
flyttar till vård-och omsorgsboende.

Avgift
Dagverksamheten är avgiftsfri. Du
betalar endast för lunch, kaffe och för
resor till och från dagverksamheten.
Resorna beställs av personalen på dagverksamheten och du behöver inte ha
färdtjänst för att kunna resa.

Frågor
Har du frågor eller vill ansöka om
dagverksamhet ska du vända dig till
Biståndsenhetens biståndshandläggare,
tel. 023-877 80 eller via kommunens
växel, tel. 023-830 00.
Telefontider:
• Mån-ons, samt fre, kl. 8.30-9.30,
10-11.30 och 13-15.
• Tors kl.13-15

En dag på dagverksamheten
Deltagarna anländer klockan nio och vi börjar dagen med kaffe och smörgås. Sedan kan det vara tidningsläsning med diskussion runt vad som står
i tidningen. Några spelar spel.
Klockan 12 äter vi lunch. Efter lunch vill några kanske vila.
Klockan 14 serveras eftermiddagskaffe och kl 15 börjar deltagarna åka hem.

När det är varmt och skönt sitter
vi ute och njuter av sommaren.

Vi läser tidningar och pratar om vad
som händer i Falun med omnejd.

Lunch ingår när man
deltar i dagverksamheten.

Att bli fin i håret kan man få hjälp
med på dagverksamheten.

Manhemsvägen 3
791 31 Falun
Tfn 023-873 17
Öppet mån-fre kl 8-15.30

Korsnäsgården
Bruksgatan 7
791 44 Falun
Tfn 023-872 12
Öppet mån-fre kl 8-15.30

Örjesbogården
Örjesbovägen 34
790 20 Grycksbo
Tfn 023-875 52
Öppet mån-tors kl 8-15

Smedjan
Sturegatan 37
791 51 Falun
Tfn 023-872 89
Öppet mån-fre kl 10-16
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Lustigknopp

