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Månadsbrev från Bällstahof
Hej!
Här kommer information från verksamheten om årets sista månad och det som kommer
att ske i början av nästkommande år.
Aktiviteter
Det har varit bråda dagar fyllda med händelser sedan första advent. Finlands hundrade
självständighetsdag firades högtidligt på Blåvit flygel som sig bör med festmåltid, flaggan hissad
och tittandes på mottagningen från presidentslottet i Helsingfors direktsänd på TV enligt de
finska traditionerna som lever vidare på Bällstahof. Sjuksköterskan Leila och Pia bakade
tillsamman med boende dessutom de finska julstärnorna av smördeg och plommonmarmelad
som enbart äts till jul. Lika fint firades Nobeldagen den 10 december på samtliga sju flyglar. Det
är så vackert att beskåda alla dessa finklädda kungligheter, Nobelpristagare och övriga prominenta
gäster.
Bällstahofs egna Luciatåg lussade tidigt på morgonen för alla boende med sång, pepparkakor och
hembakta lussekatter av sjuksköterskan Katrin och boende på Blå flygel. De flesta var fortfarande
nyvakna i sina sängar, så det blev många verser av ”Sankta Lucia” och ”Staffan var en
stalledräng” innan vi hade besökt samtliga 55 lägenheter. Flera av våra seniorer sjöng med i
barndomens välbekanta sånger.

”Natten går tunga fjät” och ”Staffan var en stalledräng…”
Ytterligare en fin tradition på Bällstahof är den stämningsfulla julottan i samarbete med Svenska
kyrkan i Sundbyberg. Julevangeliet, julpsalmer och en fin andakt hölls på Grön flygel den 19
december. Efteråt hade vi en fin fikastund med skinksmörgås, samtal om kyrkan och julfirande
genom tiderna.
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Verksamhet
Vi lovade återkomma med mer om Socialstyrelsens brukarundersökning 2017. Det vi har åtgärdat
enligt ett gemensamt beslut på anhörigträffen i november, är att fler brevlådor för att lämna både
synpunkter och klagomål är nu uppsatta bredvid anhöriginformationstavlorna på plan 2 och 3.
Hoppas detta ska öka vetskapen om var ni kan lämna era synpunkter och klagomål utöver
möjligheten att göra anmälan via Sundbybersg stads hemsida eller personligen till Pia och Helena.
Helena har haft en genomgång av huset tillsammans med flera personer från Förvaltaren. Trots
att det gått mer än två år sedan vi flyttade in så finns det fortfarande en del saker kvar att åtgärda
och förbättra. Det som står närmast på tur är en justering av värmen. Ett försök med att installera
värmepaneler i taket i lägenheterna har pågått hos fyra personer. Tanken är att dessa paneler ska
fungera som ett komplement till de befintliga elementen och justera upp värmen några grader till.
Försöket har fallit väl ut så nu kommer vi att planera för installation i flera lägenheter. Vi har
ännu ingen tidsplan för när detta arbete kommer att vara klart men vi hoppas att det kommer att
ske kommande månad. Det kommer även att ske en fördjupad översyn av elen i huset.
Hanteringen av två fjärrkontroller för att styra både TV-box och TV kan vara svårt. Helena har
nu försökt hitta en enklare lösning. Det finns programmerbara fjärrkontroller att köpa som då
kan ersätta de två fjärrkontroller som behövs idag. De finns dessutom i en förenklad variant med
lite färre knappar än de som medföljer dagens TV-apparater.
I juletid ber vi er uppmärksamma brandrisk med levande ljus. Det finns fina värme- och blockljus
som drivs med batteri. Vi vill inte utmana vårt sprinklersystem som finns på flera ställen på
Bällstahof - det kan bli väldigt blött! Julhyacinterna är vackra men doften är för stark för personer
med allergier. Det finns andra vackra julblommor att ta med som julhälsning.

Med önskan om en God Jul och Gott Nytt År 2017!
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