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Hej och god fortsättning!
Här är årets första informationsbrev till dig som är närstående till någon av våra boende på
Ekbackens äldreboende. Vi har haft en fin jul- och nyårshelg med god mat och allt annat som
hör till och nu är det dags att ta nya tag inför det nya året.
Aktiviteter: Nu har vi dansat ut julen så nu återgår vi till ordinarie schema med olika
aktiviteter. I onsdags var energiknippet Linda Rapp här och fick fart på boende och personal
från alla tre husen!
I Ekens hjärta är det öppet hus varje vardag kl.9.30-11. Det finns anslag med olika aktiviteter
planerade olika dagar men man kan också alltid titta in för en kopp kaffe och lite prat.
Tisdagar kl.11 är det andakt i samlingssalen. Svenska kyrkan och andra samfund i
Sundbyberg turas om att komma till oss.
Söndagar kl.13-15 kommer ungdomarna från Ung Omsorg till planen för att hålla i olika
aktiviteter och umgås med de boende.
Utöver detta har ju planen sina egna samlingar och aktiviteter. Fråga gärna personalen vad
som händer på ditt plan.
Önskar din anhörige egna individuella aktiviteter, tala med er kontaktman som kan hjälpa till
att ordna med detta.
Språkpraktikanter: Ekbackens äldreboende tar utöver elever på olika vårdutbildningar
också emot olika språkpraktikanter. Vi har under 2016 i samarbete med Sundbybergs stad
tagit emot ensamkommande flyktingungdomar som har kommit några timmar per vecka för
att öva svenska och få lite insikt i vad vårdarbete kan innebära och vi har sedan i höstas också
haft några språkpraktikanter från Migrationsverket.
Socialstyrelsens brukarundersökning: Under våren är det återigen dags för Socialstyrelsens
brukarundersökning. Vi återkommer med datum och mer fakta i kommande informationsbrev.
Det är viktigt för oss att så många som möjligt svarar på undersökningen, eftersom vi jobbar
med resultatet för att ständigt bli bättre. Om du vill läsa mer, se resultat från fjolårets
undersökning totalt eller för enskilda boenden, kan du gå in på Socialstyrelsens hemsida:
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-10-2

Välkommen på närståendemöte: Onsdag 22 februari kl.17 inbjuder vi till närståendemöte
på plan 4 i F-huset med en värmande soppa och bröd. Anmäl dig senast 20/2 genom att
maila karina.jarpemark@vardaga.se, ringa på tel.0702 538008 eller genom att lämna ett
meddelande via personalen på ditt plan.
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P.S. Avslutar med ett litet potpurri av bilder från Ekbacken året runt:

