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Hälsning från oss på Solbacken

Inledning – hänt sedan sist
Oktober tog slut i rasande fart men vi har hunnit med besök av Tre trallande jäntor,
Riksteatern, Gudstjänst, utflykter med bussen, sockermålning och gympa så klart som
är höjdpunkten i veckan.

Kommande aktiviteter
Skivor till kaffet med Camilla från vuxenskolan är en populär stund tillsammans
Gymnastik och balansträning är stående aktivitet i veckan.
Tredje besöket av Riksteatern med projektet framför apparaten.
Vi bjuder på pianomusik i slutet av november.
En stund av aktiviteter med Emelie på tredje våningen.
Bussutflykt utifrån väder och önskemål nu när hösten är här.
Anhöriga är alltid välkommen att delta i våra aktiviteter. Det är bara att titta in när det
passar. Veckans aktivitetsschema finns på våra anslagstavlor i entrén och på
våningsplanen. Kom gärna med förslag till aktiviteter till er kontaktperson eller vår
aktivitetsansvarig Pia Härstedt, alla synpunkter är välkomna!

Fler nyheter
Vaccination för årets influensa här på Solbacken och påbörjas under vecka 46 och
framåt (onsdagar då Dr Amila är på plats) till de vårdtagare som tillhör vårdcentralen
Linero.
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Höstens anhörigträff
torsdag den 6 december kl. 17.00.
Information om brukarundersökningen av Verksamhetschef
Irene Stenberg med glögg och pepparkakor.
Efter information går vi till våra närstående och äter en jultallrik,
tomtegröt med saftsås tillsammans.
Kostnad 140 kr
Anmälan och kontant betalning sker till respektive Gruppchef
Pia Härstedt, Erica Andersson och Malin Fougt.
Senast 27 november
Är det något ni gärna vill ta upp lämna ett meddelande till
Irene.stenberg@vardaga.se eller pia.harstedt@vardaga.se

Socialstyrelsens brukarundersökning som gjordes i mars har kommit. Den finns i
vår anhörighylla i pärmen information Anhöriga.
Resultatet kommer vi att ha i fokus på våra planeringsdagar i slutet av oktober med all
personal.
VIKTIGT
På varje avdelnings-kontor finns det postfack till varje boende där posten förvaras.
Kom ihåg att fråga personalen så att ingen post blir liggande och genererar inkasso för
boende pga. av att man inte fått sin post till sig i tid och kan betala sina fakturor.

Emelie Fougt är anställd som aktivitetssamordnare. Emelie tar över aktiviteter efter
Pia Härstedt som har fått tjänst som gruppchef på våning 1 från och med 1 juni.
Pia Härstedt har övergripande ansvaret för aktiviteter och med samarbete med Emelie
utökar vi aktiviteterna på Solbacken.
Mat-prat är en stund tillsammans med kostombuden på avdelningarna. Funderingar
från våra boenden om hur de tycker att maten är, hur de upplever måltidssituationen.
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Matnytt skrivs av GC Malin Fougt, information vad som gäller och nyheter angående
kost och måltider
Vi strävar alltid efter att göra måltiden trevlig, meningsfull och att våra boende ska
vara delaktiga.
Garderober som tillhör lägenheten har flyttats till fjärde våningen. Det är två
garderober, en för att hänga kläder och en med hyllor. Kontakta din kontaktperson
eller gruppchef om behovet finns för förvaring.
Maria är en av våra fotvårdare som kommer hit har ändrat sitt betalningssystem.
Information finns på anhörighyllan i entrén.
Rosita heter vår andra fotvårdare. Rosita sätter upp tider på dörren till salongen på
entré-plan.
Frisören Carola erbjuder hårvård. Tider och pris finns uppsatt på dörren till salongen.
Titta gärna in på vår instagramsida Vardagasolbacken där finns det fler bilder. Vi finns
även på Vardagas hemsida, Vardaga.se. Sök på Solbacken.
Frågor och synpunkter
Synpunkter från er boende och närstående är mycket viktiga för oss. Det hjälper oss i
vårt förbättrings- och utvecklingsarbete på boendet.
Fråga oss gärna om du undrar över något och du är alltid välkommen att framföra dina
synpunkter.
Tala i första hand med er kontaktperson.
Du kan också kontakta gruppchefen på den avdelning din närstående bor eller mig
som är verksamhetschef.
Blanketter för synpunkter och klagomål i pärmen för anhöriga i hyllan i entrén.

Dessutom finns Vardagas kundombudsman, en neutral röst in till verksamheten, som
står i direkt kontakt med Vardagas ledning.
Där kan du kontakta helt anonymt med synpunkter eller klagomål.
Du kan ringa kundombudsmannen vardagar kl. 9-16 på telefon 08-410 905 10 eller
maila till kundombudsman@vardaga.se

Bästa hälsningar från Solbacken
Verksamhetschef
Irené Stenberg
Email: irene.stenberg@vardaga.se

Gruppchef
Pia Härstedt
pia.harstedt@vardaga.se

PS. Som vanligt är ni, när som helst, välkomna förbi våra kontor om ni funderar på
något.
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