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Varmt välkomna till första informationsmötet efter sommaren. Nu har 

ett år gått sedan vi flyttade. Det allra mesta har fallit på plats. Vi har fått 

en ny fastighetsägare och vi upplever att de lyssnar på oss och vill hjälpa 

oss.  

Vi har haft verksamhetsuppföljning från myndigheten för ett par veckor 

sedan. De tittade på rutiner, arbetsmiljö, aktiviteter och gick också runt 

på våningarna. Det gick bra och vi ska få ordentlig återkoppling efter 

helgerna.  

Våningarna har börjat ha egna aktiviteter till exempel bollkastning, 

bowling, musik och dans, syjunta m.m. En våning fick göra egna 

lerfigurer med hjälp av en anhörig. Vi ordnar fortfarande gemensamma 

aktiviteter en gång i veckan. Senast finsk eftermiddag med godsaker, 

finsk musik och lakrits. Det var högtidligt och trevligt. Vi har också haft 

eritreansk/etiopisk eftermiddag där personalen hade traditionella 

kläder, bjöd på bröd, gjorde kaffe på speciellt sätt och dansade.  

Det kommer att bli vissa schemaändringar för personalen men vi ska 

försöka behålla samma våningsfördelning. 

Vi har haft problem med kyla i lägenheterna. Balder har justerat något i 

källaren och efter det upplever vi att det är bättre. Säg till annars.  

Inför sommaren kan det vara bra att köpa en egen liten fläkt att ha i 

lägenheten med tanke på hur varmt det var i somras.  

När man åker hiss behöver man numera använda sin tagg. Det är för att 

öka säkerheten i huset.  

Vi har infört att alla boende får välja maträtt i förväg utifrån matsedeln. 

Det görs ungefär 1½ vecka i förväg. Om man sedan ändrar sig när 

maten serveras får de som önskat sin rätt först, därefter kan vi tillgodose 

andra önskemål.  

Vi tar gärna emot synpunkter (även positiva) och klagomål. För att 

underlätta har vi satt upp anslag och information i båda entréerna. 

Synpunktsblanketten finns även i den blå lägenhetspärmen som står i 

alla lägenheter.  

Staden har fått bidrag till inköp av ny teknik. Vi kommer att få en 

informationsskärm i entrén, iPads och även en apple-tv till våningarna. 

Då kommer vi att kunna leta upp intressanta filmer och annat för att 

visa på tv:n.  

Vi har kvar samma läkare, Anna Weiler och hon kommer varje måndag. 

Då har hon rond med sjuksköterskorna och kan besöka de boende som 

har behov. Om ni vill tala med läkaren så kontakta sjuksköterskan. Hon 

kan förmedla frågor eller ordna så att läkaren ringer upp.  



Alla influensavaccinationer är klara.  

Det kommer att bli en ny leverantör av Apo-dos. I och med det behöver 

alla boende skriva under ett nytt avtal. Sjuksköterskan kommer att 

lämna avtalet till alla boende.  

Om du är intresserad av att äta julmat med din närstående så meddela 

personalen på våningarna senast 14/12.  

Vi skriver Månadsbrev och lämnar ut till alla som bor på Hallonhöjden. 

Du hittar också breven på www.sundbyberg.se under Hallonhöjden.  

 

Det var allt för denna gången.  

Vi önskar en riktigt God Jul och Gott Nytt 2019! 

 

/Mia Runfors, enhetschef och Monica Krogell, kvalitetssamordnare 


