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Sommarbrev med nyheter från Solskiftet 
Hej! 

Nu är det sommar och länge sedan ni fick ett nyhetsbrev från Solskiftet 
så här kommer det. Under våren har det hänt många bra saker. Vi har 
fått ommålat på alla avdelningar och i entréerna. Nu har vi en behaglig 
ljusgrön färg inne.                                                                                                 
Buskar har planterats utmed staketet i trädgården efter allt markarbete 
som pågår utanför vår tomt. Det känns ombonat igen. Persienner har 
reparerats och en del har bytts ut. Efter det putsades alla fönster. Det är 
för tillfället lugnare med pandemin så det har varit möjligt att göra fint.  
Vi följer utvecklingen noga för pandemin är ju inte över än. 

Trädgården används såklart nu när det är skönt väder. Boende plockar 
bär och äter direkt från bärbuskarna, precis så ska det vara. Fika, lunch 
och musik ute. Promenader ute, ja vi har en bra trädgård. 

 

 

 

Vi har firat högtider och grillat och det fortsätter vi med. Vårt kök har 
haft temadagar och de mest populära dagarna var de italienska och 
turkiska. Det är mat man gillar på Solskiftet. 
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Sedan årsskiftet arbetar två personer med att planera, anordna och 
genomföra olika aktiviteter som de boende kan vara med på. Det 
finansieras med statsbidrag och gäller året ut. En medarbetare arbetar 
halvtid och en medarbetare arbetar ca 20% med de arbetsuppgifterna. 
Övrig personal är också delaktiga i arbetet.  

Nu under sommaren har vi ”sommarungdomar” som arbetar med 
sådant som inte kräver vårdutbildning. De är med på promenader, läser 
och umgås med de boende. De packar upp varor och fixar lite i 
trädgården också. 

I övrigt har vi säkerställt bemanningen med vana och inskolade vikarier. 

Det har varit en värmebölja hittills i sommar. Solskiftet har 
handlingsplan och vi vet vad vi ska göra när det blir varmt.                     
På varje avdelning har vi portabla luftkylare.                                                      
I lägenhet kan man använda fläkt men inte när personal är nära. Vi får 
fortfarande inte använda fläktar i allmänna utrymmen pga. smittorisk. 

Resultatet från Socialstyrelsens årliga undersökning (förra året var det 
ingen) har kommit. Den heter ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”. 
På Solskiftet är man nöjd, mest nöjd i Sundbyberg dessutom. Det är 
enkelt att komma i kontakt med sjuksköterska, personalen har fint 
bemötande och det är lätt att få komma ut. Det känns bra för oss som 
arbetar på Solskiftet att de som bor här trivs. 

Jo, vi har gjort utflykter också. 
Marabouparken och vernissage på 
Hallonhöjden. Vi var med under 
invigningen av Rissnepromenaden. 
Bellmanskören har sjungit för oss liksom 
musikstuderande. Musikterapeut Lis 
arbetar hos oss 2 dagar i veckan, förutom 
nu i semestertider, många gillar sång och 
musik på Solskiftet och mår bra av det. 
Det gör vi som arbetar här också. 

Vi som på Solskiftet önskar er alla en 
fortsatt fin sommar! 

 

Vänliga hälsningar 

Anneli Kinnunen enhetschef                                                                                          
E-post: anneli.kinnunen@sundbyberg.se                                                                             
Tel: 08-7068899 
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