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2020-05-04 HALLONHÖJDEN

Månadsbrev från Hallonhöjden
Nu har våren kommit till oss och det känns som vi går mot ljusare tider,
inte bara vädermässigt men även gällande pandemin. Men det gäller att
hålla i och hålla ut!

Aktiviteter
Förra månaden berättade jag om musikterapeuterna Lis och Ulrica som varit
gårdsmusikanter hos oss. De har fortsatt att komma och spela på Terrassen under
april månad. Vädret har inte varit det allra varmaste när de varit här så boende har
valt att sitta på balkongen och titta och lyssna. Förhoppningsvis blir det snart varmare
så vi kan locka ut boende på Terrassen också.
Sjukgymnasten Kerstin har återupptagit sittgymnastiken på våningarna. Hon har då
max 5 deltagare per gång för att boende ska kunna hålla avstånd mellan varandra
enligt riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten.
Alla våningar har fått vårblommor planterade på balkongerna. Några boende har varit
med och planterat också.
Förra onsdagen var det Dansen dag, då gästades vi av några ungdomar från
Kulturskolan som framförde en dansuppvisning ute på Terrassen för boende.

Vi fortsätter att arbeta efter de givna rekommendationer som finns från
folkhälsomyndigheten gällande pandemin och besöksförbudet kvarstår.
Nu finns möjlighet att genomföra Skypesamtal på våra I-pads. Kontakta personalen
på våningen för att ”boka tid” för Skypesamtal. Ni kan också kontakta Karin A på
telefon 070-087 68 42 eller E-post: karin.aldheimer@sundbyberg.se så hjäkper hon
till. Karin är hälsopedagog på Träffpunkten men arbetar för närvarande hos oss
eftersom Träffpunkten är stängd.

TELEFON

Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg
08-706 80 00  TELEFAX 08-733 38 36




Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
212000-0175  www.sundbyberg.se

BESÖKSADRESS
ORG.NUMMER

Till Karin kan ni också höra av er om det skulle vara något problem med boendes
telefon eller TV så försöker hon lösa det efter bästa förmåga.
När det gäller eftersändning av post så kan ni kontakta kontaktpersonen på våningen
eller aktivitetssamordnare Christina på telefon 08-706 81 57 eller E-post:
christina.eger@sundbyberg.se
Verksamheten
Nu är vi igång med semesterplanering för all personal och vi är i stort sett klara med
rekrytering av sommarvikarier. Flera har redan börjat arbeta och är inskolade.
Rekryteringen av en ny kvalitetssamordnare efter Merja som slutade i februari är nu
återupptagen och jag hoppas bli klar med den under maj månad.
Sjuksköterska Govhar på våning 2 kommer att gå i pension 1 juli och rekrytering för
ny sjuksköterska är startad. För närvarande har vi en vikarie som heter Sofia som
kommer att arbeta på våning 2 under hela sommaren. Vi har också tillfällig hjälp av
Sundbybergs demenssjuksköterska Anett, hon är utlånad till oss eftersom hennes
verksamhet också är stängd under pandemin.
André, undersköterska på våning 2 går också i pension nu 1/6. Han ersätts av Asha.

Socialstyrelsens boendeenkät skickades ut i mars och sista svarsdag är 25 maj. Vi är
tacksamma om du tar dig tid att besvara enkäten då dina svar är värdefulla för oss.
Om du som boende behöver hjälp att fylla i enkäten har vi möjlighet att få hjälp av
Karin, hälsopedagog från Träffpunkten som oberoende person.
Du som närstående har kanske fått enkäten hem till dig. Vi är då tacksamma om du
kan hjälpa till att besvara den. Det går också bra att skicka den/komma och lämna
så hjälper Karin till med att fylla i den tillsammans med boende.
Jag vill be dig som får detta brev per post att meddela mig din e-postadress så kan du få brevet per
e-post nästa gång. Tack!
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