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Månadsbrev från Hallonhöjden
Sommarlugnet har infunnit sig!
Aktiviteter
Midsommar firades en mycket blåsig dag så vi njöt av laxsnittar, jordgubbar och
glass i Vinterträdgården. Där blev det istället mycket varmt!

Till midsommar fick vi nya blommor på balkongerna. Boende hade själva önskat
vad de ville ha och var med och planterade. De gröna fingrarna finns kvar och
glädjen var stor. På våning 4 har man redan hunnit skörda ärtor.

Vi har också gästats av musicerande och
dansande sommarungdomar.
Musikpedagogen Lis har ungdomar till
hjälp några veckor under sommaren och
besöker alla boende för att spela och
dansa. Till hösten kommer musicerande
ungdomar att arbeta på helgerna och
besöka oss för dans och musik.
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Våning 4 anordnade en spa eftermiddag där boende fick måla naglar och annan
skönhetsvård. Här hade vi stor hjälp av sommarungdomarna som arbetar hos oss
nu.
På Träffpunkten finns en cykel som man kan skjutsa de äldre i . Några av oss har
gått en utbildning att använda cykeln och vi behöver träna mer innan vi kan åka ut
med boende.
Våning 2 har ordnat musikcafé med Cornelis tema.
Boende önskade sina favorit låtar och man drack kaffe
till vid ett fint dukat bord. André berättde också om
Cornelis liv.
Det har också bjudits på annat gott på våningarna.

Verksamhetsfrågor
Vi har påbörjat stängning av våning 5 som beslutades om i juni. Alla boende är
individuellt informerade och har fått berätta vad som är viktigt i samband med flytten.
Mer information kommer individuellt till varje boende vart efter det blir dags för att
flytta. Några boende har redan bytt våning och känner sig nöjda.
Det här påverkar också medarbetare och en viss oro kan finnas men vår ambition är
att vi ska kunna informera medarbetare löpande om vad som händer.
Under perioden då vi stänger våning 5 kommer medarbetare från våning 5 arbeta
även på andra våningar i huset.
Passar också på att informerar om att anslag om kontaktpolitiker finns i entréerna.
Monica har semester under vecka 31-33. Då finns Merja, kvalitetssamordnare, på
plats samt en enhetschef kommer finnas som back-up.
Just nu är det molnigt men vi hoppas på bättre väder att njuta av!
Monica Krogell, enhetschef
monica.krogell@sundbyberg.se tfn 706 80 60
Merja Berg, kvalitetssamordnare
merja.berg@sundbyberg.se tfn 706 88 99

