Göteborg 2018-09-06

Vilken sommar vi haft i år - vilket bad och solväder. Har vissa dagar nästan varit för varmt. Nu är
det skönt med lite mera höstkänsla och normala temperaturer både ute och inne. Är nu inne i
septeber som är typisk kräftskivemånad. Någon våning har redan haft kräftskiva och några
våningar planerar för detta ändamål. Kommer även bli en kräftskiva för hela Änggårdsbacken
(se nedan).
Skönt nu när ordinarie personal är på plats igen – fast vi haft vikarier som varit guld värda.

Vad har hänt

Vi har haft olika utflykter och även varit ute mycket i trädgården. Det har grillats så att känslan
av sommar infunnit sig. Har sett härligt ut då våning 2 har tillbringat många av sina måltider
tillsammans ute i trädgården.
Så har det åter varit musikfestival i Vegahusens trädgård. Härlig stämning med strålande solsken
och stort intresse bland boende, personal och andra gäster. Det bjöds på både rörelseglädje
med ungdomsgruppen GoBaow, jazzlunch i Café Ärtan med Langes Duo och underhållning med
allsång tillsammans med bandet Adonis. Under dagen arrangerades även såväl chokladhjul som
poängpromenad. Flertal av hyresgästerna på Hus C var med.

Vi hade även en grillkväll ute i trädgården här på Änggårdsbacken den 23/8 med hyresgäster och
anhöriga. Mycket god mat som grillades av personal från restaurangen. Vi hade även denna kväll
tur med vädret. Hade regnat på dagen men solen kom fram lagom till att vi skulle duka. Vi
chansade på att sitta ute då det var en ganska varm eftermiddag och grillkänslan är inte detsamma
om man äter inne. En stund efter vi avslutade kvällen ute började det regna igen.

Ny medarbetare

Vi vill hälsa Christin Croon och Lisa Andersson välkommen till oss . Båda är undersköterskor och
arbetat i vård och omsorg tidigare.
Christin kommer arbeta på vån 3 och Lisa vån 4. Håller på med rekrytering till vån 6 också. Sedan
ska tjänsterna vara tillsatta.

Jag vill passa på…..

att presentera mig här i månadens brev. Kristina Magnusson heter jag och är från 20/8 kollega
med Britt-Marie här på hus C, Änggårdsbacken. Britt-Marie och jag har tidigare haft förmånen
att arbeta tillsammans och ser fram emot att gemensamt med våra hyresgäster, er anhöriga och
omvårdnadspersonalen fortsätta skapa goda relationer för trygghet och välbefinnande.

Vad är på G?

Tvättstugorna börjar nu renoveras i vecka 36. Första tvättstugan blir vån 3 och tar ca 2 veckor
innan det blir klart. Räknar med att alla tvättstugor ska vara klara vecka 48. Under renoveringen
kommer sköljen på vån 4 att användas som tvättstuga. Kan bli lite rörigt under tiden men allt går
bara det blir bättre sedan.

Kultur

Vi har startat en studiecirkel på Hus C med en uppskattad cirkelledare som heter Carina.
Cirkeln heter skapande med själ och hjärta. Carina kommer måndagar kl. 14.00–15.30 fram till
den 10/12. Vi träffas då på vån 4 med olika teman varje tillfälle.
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Höstens program som ni alla är hjärtligt välkomna att delta i.
Kräftskiva :
•

Datum: 20/9 (Sista anmälnings datum 14/9)

•

Tid: Kl 17.00

•

Plats Hans Hedlunds salen.

•

Underhållning: Pablo
(Se separat inbjudan)

Pubafton:
•

Datum : !8/10

•

Tid : Kl 17:00

•

Plats: Lustgården

• Underhållning: Quiz med musik
Afternoon tea:
•

Datum: 22/11

•

Tid: kl : 17:00

•

Plats : Adam och Eva

• Underhållning Inte klart ännu
Nobelmiddag:
•

Datum: 7/12

•

Tid: 17:30

•

Plats: Hans hedlundssalen

•

Underhållning

Med vänliga hälsningar
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