Ekhöjden 2020-02-26

Ett första månadsbrev
Vi, Förenade care firar snart tre månader här på Ekhöjden.

Vi börjar nu få en överblick över verksamheten och börjar hitta den struktur
som vi i företaget eftersträvar.
Vi har haft många roliga aktiviteter så som allahjärtansdags mingel med fika,
varm choklad ute i snön den enda dagen med snö denna vinter (hittils) och
såklart firade vi fettisdagen med semlor.

Sen har vi våra återkommande aktiviteter som exempel bingo, filmvisning och
kaffe hjärtat som är otroligt uppskattade.

Vi har installerat Apple tv på alla avdelningar så att vi kan ta fram nyheter,
musik och gamla filmklipp när de boende önskar. Vi har också köpt in plattor
som vi kan använda tillsammans med de boende.

Fettisdagen firades självklart med uppskattade semlor som är en viktig
tradition för många.

Vi har vår utflyktsbuss, Leva livet bussen inom företaget som vi kommer att
kunna boka i vår. Vi kommer att utbilda personal för att få köra bussen inom
kort. Vi annonserar nu tjänsten som Leva livet inspiratör till aktivitetsgruppen.

Vi har haft besök av partiledare Ulf Kristersson som besökte plan 10 för att se
vår verksamhet, ställa frågor och få en bild av äldreomsorgen. Vi kommer att
få bilder från besöket som vi skickar med i nästa månadsbrev.

Vi arbetar nu extra med att se över kontaktmannaskapet och tittar också på
att säkerställa kontinuitet för de boende. Rekrytering av en biträdande
verksamhetschef och en Leva livet inspiratör pågår.

Vi tog under anhörigmötet upp att vi önskar mailadresser till anhöriga för att
kunna maila ut vårt månadsbrev samt inbjudningar och annan information.
Skicka ett mail med er kontaktinformation samt vem ni är anhörig till på
nedanstående mail.
sihembo.ekhojden@forenadecare.com

Ni som är intresserade av att delta i ett anhörigråd får gärna meddela Evelina
per mail med era kontaktuppgifter.
evelinas@forenadecare.com

Våra fasta telefonnummer kommer att tas bort under våren men vi kommer
att fortsätta använda de mobiltelefonnummer som varit. Våra
kontaktuppgifter finns på sista sidan här i månadsbrevet.
Bifogar två bilagor till detta månadsbrev med information om vinterkräksjuka
samt Covid-19. Det är viktigt att vi alla tänker på att skydda våra boenden
mot smitta i den mån vi kan.
Vi ser nu framåt mot en härlig vår och lite solstrålar som värmer.

Tack från oss på Ekhöjden!

Kontaktinformation Ekhöjden

Kontaktuppgifter till Ekhöjden på adress Ekbacksgränd 6 B, Hus H, 172 37 Sundbyberg

Verksamhetschefer
Evelina Sid evelinas@forenadecare.com

072 854 39 20
072 854 39 09

Sjuksköterskor
Våning 5
Våning 6
Våning 7
Våning 8
Våning 9
Våning 10

070 087 68 01
070 087 68 02
070 087 68 03
070 087 67 98
070 087 67 99
070 087 68 00

Aktivitetsansvariga
Aktivitetsansvarig

merziehs.ekhojden@forenadecare.com

Våningarna
Våning 5
Våning 6
Våning 7
Våning 8
Våning 9
Våning 10

070 087 68 18
070 087 68 19
070 087 68 21
070 087 68 22
070 087 68 23
070 087 68 24

