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Månadsbrev från Hallonhöjden
Mitt emellan jul och nyår.
Aktiviteter
Sedan förra brevet har vi firat Finlands självständighetsdag. Det blev högtidligt när
vi alla stod upp under nationalsången. Vi smakade finska piroger, finsk lakrits och
stjärnor med plommonfyllning. Det var bra jobbat av våra medarbetare med finskt
påbrå.
Vi firade 10 december med Nobellunch på våning 1. Det var fin dukning med
guldtema, trerätters meny och bubblande dricka. Vi var minst 30 personer som åt
och hade trevligt tillsammans.

Dagen efter hade vi grötmiddag för anhöriga och boende på respektive våning.
Skinksmörgås och kaffe med kaka bjöds till gröten. Vi som arbetar dagtid hade delat
upp oss på olika våningar. Själv var jag med på våning 2 och hade en trevlig stund
med anhöriga och boende där.
På luciamorgonen hade jag, Monica, sjuksköterskor, rehab och bemanningsansvarig
tagit på oss vita skrudar och glitter i håret. Vi sjöng kända sånger och gick in till alla
boende i deras lägenheter. Det var väldigt uppskattat och många sjöng med.
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Veckan före jul var det jul-Spa på våning 4 med frukt, doftljus, massage och
nagelvård. Det verkar var lika uppskattat varje gång vi ordnar det.

Verksamhetsfrågor
Vi har haft Informationsmöte för boende och anhöriga. Anteckningar finns att läsa
på vår hemsida.
Jag beklagar för alla som bor här och för er anhöriga att det blev mindre lyckad julmat.
Vårt kök hade köpt in tjänsten av ett annat kök. Tyvärr var det för små portioner och
för vissa kalla mat. Det är mycket tråkigt. Jag har haft ett allvarligt samtal med ansvarig
och de skulle kontrollera noga att det inte händer i nyår och att vi kompenseras med
god, riklig mat samt dricka och godis.
Monica har följt upp nyårsmaten och enligt uppgift från boende och personal var den
bättre samt man fick kompensation med godis mm.
Tack för 2018 och vi önskar er alla ett riktigt GOTT NYTT 2019!
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