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NYHETSBREV NOVEMBER 2018

Hej alla!
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Kallebäcks ett års-kalas är över och vi är taxsamma över alla som kom och förgyllde
dagen! Nu fortsätter vi på år 2!
KALLEBÄCKS-kören!! Vi startar nu en kör med hyresgäster, anhöriga, personal och
andra intresserade! Vi får stöd av Karin Erikson-Jeanson från Folkuniversitetet!
Tisdagar kl. 17.00 drar vi i gång med premiär tisdag 6 november
Nästa anhörigträff blir tisdag 4 december kl. 17.00 (kollision med kören; jag vet) – ni
är så välkomna. Representanter från Wallenstam kommer och informerar och svarar
på frågor!
Vaccination mot säsongens influensa startar nu, Anki Hansson vaccinerar alla som
tackar ja till vaccineringen – Tre Stiftelser står för kostnaden. Hyresgästerna har ju en
ökad risk för allvarlig sjukdom till följd av influensa, bra om så många som möjligt
vaccinerar sig!
Afternoon tea 21 november kl 15.30 i Träffpunkten – närstående är som alltid
välkomna!
En av förskolorna i Kallebäck kommer tillbaka hit 12 december för julpyssel med
bland annat pepparkaksbak
VIP-lunch i hyresgästens lägenhet – planeras i januari. Även SPA-dagar finns med i
planerna för nya året – det innebär taktil beröring/massage, manikyr, fotbad – vi
tänder ljus och lyssnar på skön musik. I Träffpunkten har vi fått en fin utrustning för
att bland annat visa filmer, så en egen filmfestival är väl realistiskt!
Alla hyresgäster har en kontaktperson – en undersköterska som särskilt skall
engagera sig för den aktuella hyresgästen. Jag skickar med uppdraget som
kontaktperson. Uppdraget bygger på Tre Stiftelsers salutogena förhållningssätt –
fokus på vad som bidrar till god hälsa, i stället för att fokusera på faktorer som
orsakar sjukdom. Uppdraget att skapa ett meningsfullt vardagsliv med fokus på
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välbefinnande gäller för alla medarbetare oavsett yrke eller befattning. Alla
medarbetare är en del i teamet och lika viktiga för hyresgästernas kvalitet i vardagen.
Tre medarbetare skall lära sig att ge inspiration för att supporta hyresgästerna till
bättre balans och ökad styrka – ja, kort och gott ökad livskvalitet. Det är Veronica,
Tamar och Gina som förkovrar sig 27 november!
Från februari 2019 kan ni prenumerera på nyhetsbreven – mer info i december om
detta!

