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Nyhetsbrev från Hallonhöjden
Vilken härlig sommar vi har
haft hitintills!
I sommar har vi haft jättefina sommarungdomar som hjälpt
till att förgylla dagen för de äldre!
Vi är nöjda med allas insatser för att göra sommaren bra för de som
bor på Hallonhöjden. Semesterplaneringen har fungerat bra i stort. Vi
hade en del sjukdom några veckor men som tur var inget Covidrelaterat. Så vi fortsätter med de rutiner vi har för närvarande även
om det sker en viss ökning i samhället.
Nu går sommaren mot sitt slut men än finns det ordentlig värme och
vi har kunnat utnyttja Terrassen en hel del under sommaren. Varje
onsdag har sommarungdomarna ansvarat för onsdagscafé med

Gröna stugans egen lemonad smakade
bra i värmen.

hembakat fika nere i Vinterträdgården, ibland på Terrassen. Då har
man också lyssnat på musik.
Vi sökte statsbidrag för att göra utflykter, som vi fick. Vi började med
en sightseeingtur i Sundbyberg med avslut på Gröna stugan. Bussarna
gick från Hallonhöjden via Rissne, Duvbo, Bromma blocks, centrala
Sundbyberg och Ursvik för att sedan landa vid Gröna Stugan där vi
avslutade med glass och deras hemgjorda lemonad. Det var en
uppskattad tur för att se hur staden utvecklas.

Här är visamlade utanför Gröna stugan
Veckan efter blev det en tur till Marabouparken med medhavd
picknick. Sommarungdomarna hade gjort wraps med lax och
potatissallad och med köttbullar och rödbetssallad. Vi tittade på
skulpturerna, gick en promenad i parken och njöt av att titta på folk.
Vi har grillat korv på Terrassen. Grillkorv med potatismos och
bostongurka är inte fy skam! Det grillades 120 korvar och nästan alla
gick åt. Som efterrätt blev det glasspinnar eller glasstrut efter eget val.
I slutet av september ser vi surströmmingsälskare fram emot en
surströmmingsfest! Håll utkik efter anmälningslapp.
Nu går jag(Monica) på semester och är åter den 12/9. Under min
frånvaro finns Solskiftets chef Anneli Kinnunen tillgänglig tel 08-706
88 99. Annars hänvisar jag till kvalitetssamordnare Carina Liljeskog
som är åter den 22/8.

Promenad för att se skulpturerna

Skördelunch på våning 4
Förra veckan ordnades skördelunch på våning 4. Där har man odlat
potatis, bönor, squash och annat gott på balkongen. Det har varit
varmt där så det har vuxit bra även om det ibland varit svårt att
hålla jorden tillräckligt fuktig. Det torkar snabbt där.
Det bjöds på kycklingspett med grillade grönsaker, potatis och gult
ris. Vi satt ute på balkongen och njöt av maten. Mycket fint och
gott ordnat!

Kräftskiva
I onsdag svar det dags för kräftskiva
i Vinterträdgården. Det bjöds på
kräftor, ostpaj och sallad. Till detta
olika drycker och glass till efterrätt.
Naturligt vis blev det en och annan
snapsvisa också.

Sätt svansen på grisen

Balkongodlade
paprikor

De virkade kläderna
gav diskussioner!

Avslutningsvis samma info
som i juli.
Det här gäller för pandemin
•
•
•
•
•
•
•

Pandemin är inte över.
Stanna hemma om du är sjuk. Besök inte äldreboendet
om du har symtom, gäller även lindriga symtom.
Tvätta och sprita händerna.
Besök gör med fördel i lägenhet eller utomhus.
Använd munskydd när du vists utanför din anhöriges
lägenhet, men gärna under hela besöket.
Håll två meters avstånd till andra boende och personal.
Om du får symtom på Covid-19 dagarna efter ditt
besök, kontakta oss.

Byggnationer runt Hallonhöjden.
Det byggs mycket just nu. Det handlar om anläggning
för sopsug, förbättringar kring väg och cykelbanor för
bättre trafiksäkerhet mm. Arbetet sker dagtid för att
minimera störningar men det
På stadens hemsida går det att läsa mer om det som
byggs. Mellersta Hallonbergen - Sundbybergs stad,
Hallonhöjden ligger mellan nr 4 och 5 på kartan.
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