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Månadsbrev från Hallonhöjden
Det här är första brevet för det nya året 2019.
Aktiviteter
Vi började året med att fira Elvis födelsedag den 8 januari. Vi berättade brottstycken
ur hans levnadshistoria, spelade musik, drack kaffe med chokladkaka och grädde.
Höjdpunkten blev nog när Elvis själv kom till oss med sin smäktande sång. Det
finns ett rykte att Elvis fortfarande lever och det fick vi ju bevis för…

Vid tjugondag Knut hade vi julgransplundring. Bordet var fint dukat med ett
mandarintorn och det var goda hembakade kakor till. Monica berättade om
traditionen med julgransplundring. Vi klädde av granen och sedan fick alla berätta
om några minnen av fina julklappar. Vi fick höra om vita skridskor och nya skidor
bl.a. Papperkakshuset krashades och samlingen avslutades med fiskdamm. Det
gäller att ha barnasinnet i behåll!
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Idag har vi haft Lilla antikrundan. Vi klämde och kände på gamla föremål, allt från
gamla spetsar, brevvåg, Bessmanvåg, en gammal potta mm Vissa saker visste vi vad
det var och andra gav vilda gissningar. Allt detta väckte kära minnen om forna tider.
Antikrundan avslutades med kaffe och god kaka som personalen bakat och
dessutom fick vi höra en vers av en boende. Versen gav stora applåder runt bordet.
” Nu är jag gammal och tänderna ramlar, håret det grånar och minnet utplånar men
ännu vi kan, säga skål till varann!”

Nu är ”Den stilla vrån” i Vinterträdgården
nästan klar. Vi väntar bara på en tavla att
vila ögonen på. Här kan du söka stillhet
och en stund för dig själv. Det kommer
att finnas en bok att skriva i om man vill
få utlopp för tankar och funderingar.

Verksamhetsfrågor
Vi gör en förändring när det gäller personalens schema och tack vare det kommer
två medarbetare att byta våning. Vi ska göra allt för att fördela kontaktmannaskapet
på dessa våningar. Samtidigt börjar en undersköterska per våning arbeta dagtid. Vi
tror att det kommer att underlätta överrapportering inom gruppen och planering av
aktiviteter och kontaktmannatid.
Vad gäller julmaten (som inte levde upp till förväntningarna) så hälsar chefen för
tillagningsköket att de ska försöka hitta någon slags ”plåster” på såren i samråd med
personal från Hallonhöjden. Detta kan givetvis inte reparera julafton men det
kommer i alla fall inte att upprepas! Sari Sällström tar gärna emot synpunkter, så de
kan bli bättre och förbättra sin service till de boende.
Vi besväras av en dålig lukt från matnedkastet. Vår fastighetsägare har gjort rent
tanken och jobbar nu med att reparera utsuget. Det här påverkar allas vår miljö och
är en prioriterad fråga under 2019.
Jag, Mia har beslutat mig för att lämna Sundbyberg och börja arbeta på hemmaplan i
Uppsala. Att flytta verksamheten från Lötsjögården till Hallonhöjden är nog det
roligaste jag gjort i mitt yrkesliv. Samarbetet med er alla för att hitta bra lösningar har
betytt mycket. Tack för allt! Jag önskar er boende och anhöriga en fin vår och
sommar. Monica kommer att efterträda mig och det känns väldigt bra och tryggt.
Hon börjar tjänsten den 11/2.
Jag, Monica, tycker att det ska bli otroligt roligt att byta roll på Hallonhöjden. Jag har
tidigare erfarenhet av att vara enhetschef, så rollen i sig är inte ny. Det är min
förhoppning att vi tillsammans ska kunna utveckla verksamheten ännu mer på
Hallonhöjden. Hör gärna av dig om du har något på hjärtat..
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