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Månadsbrev från Hallonhöjden
Nytt år, nya möjligheter och nya utmaningar!
Aktiviteter
Vi hade gemensam grötfest på alla våningar tillsammans med boende och anhöriga.
Det var stämningsfullt och väldigt god gröt och skinka. Det blev samtal om allt
möjligt från gamla jultraditioner till ny mobilteknik. Samma dag hade den fina granen
kommit på plats utanför entrén, det var ju passande.
Den 12 december fick vi återbesök av My Olsberg som bjöd på julshow i
Vinterträdgården. Tyvärr var det lite kallt för dagen och de äldre fick svepa in sig i
filtar men värmen från My och hennes musikant var det inget fel på. Precis som förra
gången blandade My gammalt och nytt. Det är härligt att se att många av de äldre
sjunger med i kända sånger.

På luciadagen hade ledningsgruppen på Hallonhöjden klätt sig i vita skrudar och tagit
fram bästa sångrösten. Stina, vår arbetsterapeut var Lucia. Vi gick runt till alla boende
i arla morgonstund. Det var givande och stämningsfullt för både lucia med tärnor och
våra pensionärer. Månne en ny tradition?
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Den 15 december kom Lis tillbaka igen och hade en fin musikstund med en grupp
flöjtister. Veckan efter var det pepparkaksbak på alla våningar. För många en kär
tradition och takterna sitter i syns det.

Nu har vi fått möjlighet att visa program från SVT Play t.ex. genom att koppla en
kabel mellan dator och tv. Några har redan tittat på filmen ”En man som heter Ove”.
Verksamhetsfrågor
I december kom elektriker ocn installerade lampor och nya eluttag på alla våningar.
Vinterträdgården är tömd på byggmaterial så vi har kunnat sitta där igen. Om ni vill
gå ner och ta en lugn stund där så går det mycket bra. Än så länge finns granen kvar.
Medarbetarna har jobbat intensivt med att skriva nya genomförandeplaner som
beskriver den omvårdnad vi ger. När planen är klar kan du som anhörig givetvis få
en kopia. Prata med kontaktpersonen eller någon av oss i ledningen.
Visst arbete i fastigheten fortgår. Imorgon börjar nya borrningar på våningarna. Det
är ventilationen som behöver förbättras i allmänna toaletter. I källaren ska soprummet
målas om innan vi får tillgång till det. Träffpunkten kommer att börja sin inflyttning
så småningom den här månaden.
I januari kommer vi att få besök av en grupp politiker som besökte oss för ett år
sedan. Det är ju ganska mycket som hänt sedan dess.
Allt arbete fortgår och vi siktar på att få Salongen och Vinterträdgården klara
under januari och februari. Ni är välkomna ner att titta hur det går.
Mia Runfors, enhetschef
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