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Månadsbrev från Bällstahof
Hej!
Här kommer information från verksamheten och det som kommer nästkommande
månad.
Aktiviteter
”April, april – en vår är här igen. ..det har vi väntat på” som LillBabs sjöng 1961. Vi samlades i Solsidan för att hedra Barbro LillBabs Svenssons minne för att titta på programmet ”Lill-Babs 50
år som artist”. Det var en trevlig eftermiddag med både glädje
och allvar med en minnesvärd resa tillbaka i tiden. Den berörde
oss starkt och väckte minnen från flera decennier.
Påskmässan med efterföljande kyrkkaffe blev en fin avslutning på
påsken, vi har ett fint och uppskattat samarbete med Sundbybergs
kyrka.
Nu är vi igång med olika typer av samvaro och aktiviteter alla
dagar i veckan. Vi har utökat antalet personer som anvarar för
boendes sociala aktiva liv med Lea Rönnholm som har uppdrag
som abåde demenshandledare och aktivitetsledare utöver arbetet
som undersköterska på Blåvit flygel. Aktivitetsmötet den 11 april
kom vi överens om att samlas för samvaro med olika teman i Solsidan eller ute på terrassen när
vädret så tillåter. Balansgruppen och promenadgruppen fortsätter som tidigare.
Trädgårdsgruppen börjar nu få bråda dagar nu när solen och värmen har kommit. Vårsådden
med blomfrön står på tillväxt i Solsidan innan det kan planteras på terrasssen och på våra
gemensamma balkonger.
I fredags kom sommarvärmen på besök och det tog vi vara på med spontan allsång på terrassen i
solkskenet. Det fikades, dansades och njöts av solen!

Terrassen är nu möblerad för glada stunder i solskenet. Tack för hjälpen Fixar-Johnny!
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Musikterapeut Lis har redan varit här två måndagar i april och kommer åter imorgon, då vi
sjunger in våren på terrassen. Inget Valborgsfirande utan korvgrillning och förhoppningsvis kan
vi alla vistas på terrassen och njuta av nygrillad korv med goda tillbehör i trevlig gemenskap.
Äldrenämnden köpte in två cyklar med passagersäten fram förra våren. Ett nytt
utbildningstillfälle anordnas idag för att friska upp kunskaperna. Gunnela, Medhane och AnnaMaria blir våra nya cykelförare och ni som önskar en cykeltur i närområdet i Sundbyberg får nu
möjlighet till detta. Konceptet kommer ifrån Danmark och kallas för ”Cykel utan ålder”.
Verksamhet
Här kommer en sista påminnelse om Socialstyrelsens årliga brukarundersökning. Så ännu en gång
ber vi er att besvara enkäten. Ju fler svar vi får desto bättre underlag får vi till vårt fortsatta
förbättringsarbete. Det är viktigt för oss att få ta del av vad ni anser fungerar bra eller mindre bra
på Bällstahof. För de boende som inte kan svara på enkäten på egen hand är ni närstående en
viktig hjälp vid ifyllandet. Det finns också en möjlighet att svara på enkäten på internet.
ISO-revisionen enligt nya standarden ISO 9001:2015 genomfördes den 23-25 april både på
Äldreförvaltningen och ute på verksamheterna, inklusive oss på Bällstahof. Vi fick en kort
redovisning av resultat igår och enligt revisorernas bedömning har vi ett kvalitetsledningsssytem
som fungerar i praktiken. Vi fick inga avvikelser men förslag på förbättringområden som vi
kommer att fortsätta arbete med både övergripande och ute i verksamheterna. Enligt vårt synsätt
blir aldrig riktigt färdiga! Revisionsrapporten kommer att granskas av Intertek innan vi får ett
slutgiltigt utlåtande med certifikat som gäller tre år framåt.

Sköna Maj välkommen!
Pia Selkama Edström, enhetschef
Helena Böhrens, kvalitetssamordnare
Pia.SelkamaEdstrom@sundbyberg.se, tfn 706 89 32
Helena.Bohrens@sundbyberg.se tfn 706 66 24

Vad sägs om en tur runt Lötsjön …

Våren är här!

