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Information till boende och närstående – juni 2021 

Hej, 
Sommar, midsommar och semester.  
Vi har rekryterat många vikarier så att våra medarbetare kan få sin välförtjänta 
ledighet. Vikarierna har fått introduktion men samtidigt måste vi ha förståelse för 
att de inte har samma rutin och vana som  ordinarie personal. Det finns vikarier för 
både omv.personal, sjuksköterskor och fysioterapeut  
 
Även boende- och närståendebrevet tar nu semester och gör ett uppehåll i juli  

Som vanligt kan ni följa mycket av det vi gör på vårt instagramkonto 
@vardagavillavikhem 
Här lägger vi upp ögonblicksbilder från allt som vardagen har att erbjuda i vår 
verksamhet. 
 
 
Information ang personal 
Som vi har informerat om tidigare kommer  vår äldrepedagog , Helena Hall 
Ekstrand  att sluta hos oss och nu måste jag tyvärr berätta att även gruppchef Mia 
Guenni slutar. Helena arbetar hos oss t.o.m. mitten av augusti och Mia slutar i 
början av september 
En ny gruppchef är rekryterad. Jennifer Hellman börjar i augusti och kommer få 
introduktion av både Helena och Mia. Jennifer blir inledningsvis gruppchef för både 
plan ett och plan två.  
Fortsatt rekrytering görs  av den nya verksamhetschefen 
 
 
Aktiviteter i sommar 
Midsommar firas traditionsenligt med mat och dryck som hör därtill och redan ett 
par dagar innan helgen blir midsommarstången klädd tillsammans med Ung 
omsorg. Musikunderhållning vid midsommarstången är också inplanerad 
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Aktiviteterna rullar på under sommaren. Helena har planerat även för perioder när 
hon är själv är ledig. Våra två äldrepedagoger i Staffanstorp, Helena och Josefine 
planerar också mycket tillsammans och hjälps åt 
 
Redan nu kan vi flagga för ett uppskattat evenemang som ligger lite längre fram 
och det är kräftskivan som i år blir den 9 augusti. 
 
 
Vår utemiljö 
Som ni säkert redan har lagt märke till har trädgården  fått tillskott av blomkrukor, 
odlingspallar, blommor och grönt 
Villa Vikhem har blivit beviljade stimulansmedel av Staffanstorps kommun och en 
del av dessa har vi använt för vår utemiljö 
Andra användningsområden för dessa pengar blir utbildning för personalen, 
regelbundna besök av vårdhund till hösten och mer musikaktiviteter.  
Staffanstorps kommun har i sin tur fått ta del av dessa stimulansmedel genom 
statliga satsningar som görs riktat mot bl.a äldreomsorgen 
 
 
Avslutningsvis vill jag och personalen på Villa Vikhem önska alla en riktigt Glad 
midsommar och en fortsatt skön sommar 
 
Helen Frennemark Hållö 
Tf Verksamhetschef Villa Vikhem 
076 621 74 32 eller 0735 14 67 17 
Helen.frennemarkhallo@vardaga.se 
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