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Månadsbrev från Solskiftet
Hej!
Våren kom med vårdagjämningen och nu har vi vridit fram klockorna till sommartid.
Och här kommer lite information till er anhöriga till någon boende på Solskiftet äldreboende.
Till er som har anhöriga som är nyinflyttade säger jag Varmt Välkomna till oss.
Aktiviteter
Aktiviteterna som varit aktuella under mars månad är bland annat en tema eftermiddag om
Kvinnor vi minns. Där bjöds på sång och musik.Under april kommer vi att ha tema
eftermiddag med Evert Taube och ABBA. Vi kommer också att starta upp en Herrklubb och
Damklubb under april. Vi firade våffeldagen med hemlagade våfflor som gräddades av både
boende och personal det var uppskattat.
Vi tar tacksamt emot fler tips och önskemål på både aktiviteter och underhållare. Alla tips är
välkomna!
Verksamhet
Nu är den årliga brukarenkäten ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” från
Socialstyrelsen på gång Resultatet i denna enkät är viktig för oss och vi använder det sedan i
vårt kvalitetsarbete som stöd var vi behöver förbättra oss ytterligare. Tyvärr är deltagandet i
denna undersökning inte alltid så stor därför vill jag be er alla att ni tar er tiden att besvara
denna då många av våra äldre behöver stöttning i att svara och det får tyvärr inte vi vara
behjälpliga med.
Det har upptäkts ett fel på kylskåpen och spis i lägenheterna. Felet är att spis och kyl har
samma kontakt och det innebär att spisen är på när kylskåpet är på. Detta innebär brandrisk.
Så därför är både kyl och spis bortkopplade. Det ska av fastighetsägaren snarast åtgärdas.
Vid frågor kontakta Åsa.

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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