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SOLSKIFTET

Månadsbrev från Solskiftet
Hej!
Nu var det dags för årets sista månadsbrev. Lite vitt på marken har vi fått som lyser upp i
mörkret. Så att julkänslan kan infinna sej. Nu får vi tända det sista adventsljuset och
förbereda oss för julen och det nya året.
Aktiviteter
Under december har vi haft mycket jul pyssel och bak. Vi har bakat både lussebullar och
pepparkakor på avdelningarna. Nobeldagen firades med trerätters och festlig dukning dagen
till ära. Några tittade på högtiden på TV. Vårt egna lucia tåg kom på besök vilket var väldigt
uppskattat. Musikterapeut Lis med sina tärnor har också varit på besök med lucia tåg.
Vi blev också inbjudna till adventsmässa i kyrkan. En trevlig utflykt för boendena.
Aktivitetsgruppen har planerat aktiviteter för januari. Finns uppsatt på avdelningar och på
anslagstavla i entre.
Verksamhet
Alla influensavaccinationer är klara.
Det kommer att bli en ny leverantör av läkemedel. I och med det behöver alla boende skriva
under ett nytt avtal. Sjuksköterskan kommer att lämna avtalet till alla boende.
Det har genomförts en nattfastmätning där Solskiftet har en måluppfyllelse på 92 %. Det
innebär att man har ej varit utan något att äta eller dricka under 11 timmar.
Information från storköket om mat vid jul och nyår. Varm lunch kommer att levereras av
Fazer 24, 25, 26, 31 december 2018 samt den 1 januari 2019. Middag under dessa dagar
kommer att levereras från vårt eget storkök.

Vi på Solskiftet önskar er alla EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!
Kontaktuppgifter
Åsa Stensaeus Enhetschef asa.stensaeus@sundbyberg.se, tfn 706 69 45
Helen Svensson Sjuksköterska helen.svensson@sundbyberg.se, tfn 706 85 36
Lagunen samt telefon nattetid: 08-706 85 32
Oceanen: 08-706 85 31
Gläntan: 08-706 85 34
Dungen: 08-706 85 33
Det går alltid att lämna ett meddelande, så ringer vi upp.
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