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Månadsbrev

Tiden går fort och vi är redan i april.
Vi har verkligen aprilväder med både sol och
snö om vartannat. Vi ser fram emot såväl
varmare och framför allt längre dagar. Nu har
vi planterat vårblommor på balkongerna och
flera av våra boende har satt sina egna tomatfrön hos Sussie och Lena i dagverksamheten.
Nu följer vi dessa små skott med spänning
och vi kan märka att det finns en liten inbördes tävlan om vems små skott som växer
fortast.

Anhörigträff
Vi vill tacka för den fina uppslutningen samt ert engagemang på anhörigträffen. Vårt
innehåll denna kväll var bl.a den nya organisationen vård- och äldreförvaltningen i
Borås Stad, vad som är ”på gång” på Österlånggatan 4, bemanning/budget, info från
utbildningsenhet, brukarrådet, sociala aktiviteter samt en dialog kring vad ni som
närstående vill ha för samarbete, möten, mm
Det finns naturligtvis saker vi alltid behöver arbeta på och utveckla och det är en
viktig del i vårt dagliga arbete, men genomgående under mötet kom det fram mycket
positiva saker och flertalet upplevde att de var nöjda vilket såklart är väldigt roligt och
uppmuntrande för personalen att höra.

Födelsedagar
Vi har haft flera födelsedagar här på Österlånggatan sedan förra månadsbrevet. Vi
firar alltid dem på avdelningen med lite extra fika och ibland kommer ni närstående
med fikabröd eller tårta. Två födelsedagar som uppmärksammades lite extra var när
Rolf på 4B fyllde 90 år och Borås hembygdsgille var här och uppvaktade. Då bjöd de
på folkdans som flera av våra boende fick möjlighet att var med på vilket uppskattades. Vår äldsta, Linnéa, fyllde 104 år den 10 mars och som vanligt ville hon ha prinsesstårta, kaffe och likör.

Påsklunch och påskfirande
Vi hade en liten barnkör här från Engelbrektsskolan år 2 som var utklädda till små
fina påskkäringar och sjöng påsksånger vilket var mycket uppskattat av våra boende.
Efteråt delade de ut påskkort och en och en annan påskkram.
Även våra egna påskkäringar (aktivitetssamordnarna) Sussie och Lena uppmärksammade den kommande påsken med påsklunch för hela boendet. Alla åt och drack
och nöjt at den fina dukningen och den goda maten. Självklart serveras även påsklunch på avdelningarna på påskafton.

Free WiFi
Från och med nu kan ni som besöker oss logga in på gratis WiFi. Det är något vi efterfrågat länge och nu har vi äntligen fått möjligheten. Kan vara roligt om man vill visa
något eller ringa någon när ni som närstående är på besök.

En härlig promenad till Stadsparken med bl.a systrarna Kerstin och Lisa

”Ris och ros”
Tveka inte att höra av dig eller kontakt Susanne eller Markus för ett samtal eller ett
möte. Dina synpunkter är värdefulla. Vi vill gärna ha en dialog om förbättringsområden, men gärna även om det ni tycker fungerar bra, då även det positiva är en viktig
del i vårt förbättrings- och
utvecklingsarbete. Det finns även en folder som du kan använda och skicka in.
Du hittar även synpunktshantering via Borås Stads hemsida.

Varma hälsningar
Susanne och Markus samt personalen på Österlånggatan 4

Kontaktuppgifter
Susanne Hogland
Markus Engblom

033 – 35 39 62
susanne.hogland@boras.se
033 – 35 78 80
markus.engblom@boras.se

OBS! Glöm inte att anmäla er till vårens pubafton den 4 Maj….!

