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Annika och Malin

Vår lilla låda för synpunkter

Hallon och vinbär i massor

Solgården

Information

Vår och sommarnytt

Vår målsättning är att vi ska leverera en
god, trygg och säker äldreomsorg av hög
kvalitet tillsammans.
Vi vill på detta sätt förtydliga hur ni kommer i kontakt med oss och var ni kan framföra era eventuella synpunkter. Vi tar också
tacksamt emot förslag på förbättringar använd gärna vår brevlåda synpunkter idéer
och förslag. Eller fråga efter broschyren
som fått nytt namn
Synpunkter eller klagomål.

Annika har huvudansvar för Gullvivan
och Vallmon.
Malin har huvudansvar för Blåklinten
och Vitsippan
Givetvis kan ni vända er till oss båda i
alla ärende.
Telefon nr. till oss
Gullvivan: 0451-26 61 45
Blåklinten: 0451-26 61 48
Vallmon: 0451-26 61 49
Vitsippan: 0451-26 61 47

För ytterligare information kontakta:

Sjuksköterska: 0451-26 62 13

Omsorgsförvaltningen
Malin Hedström, Enhetschef
malin.hedstrom@hassleholm.se
Tel 0451-26 61 44
Annika Elfving, Enhetschef
annika.elfving@hassleholm.se
Tel 0451-26 64 90
Hässleholms kommun ∙ Stadshuset ∙ 281 80 Hässleholm ∙ vx 0451-26 70 00
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När det var allahjärtans dag hade vi stor trerättersmiddag med härlig mat och fin dukning. Ett stort tack till köket som
gjorde detta möjligt.

Solgården
Solgården är ett särskilt boende som ägs av
Hesslehem, men drivs av Hässleholms
kommun.
På Solgården har vi 41 platser fördelat på
fyra avdelningar. Där två av avdelningarna
riktar sig till personer med demens och två
avdelningar har en somatisk inriktning.
Lägenheterna är mellan 24-44 m2 de två
största lägenheterna är för parboende. Alla
lägenheterna har eget badrum med dusch.
Det finns också liten kyl och uttag för vattenkokare/kaffebryggare.
På varje avdelning finns gemensamma utrymme med möjlighet till att se på tv och
umgås. På Solgården finns det ett eget kök
där lunch och kvällsmåltiden förbereds de

övriga måltiderna lagar omvårdnadspersonalen själv på varje avdelning.

Året så här långt
Under våren så har vi hunnit med
att ha en alla hjärtans dag middag
med härlig dukning och där vårt kök
lagade en trerätters middag och serverade oss.
Under påsken så hade vi påhälsning
av påskharen som blev ett uppskattat inslag.
I maj

så samlads vi kring en vårfest
där även politiker och anhöriga var
inbjudna. Det var levande musik,
lotteri och korvgrillning.

Påskharen kom på besök och Annika och Malin skickade
ut påskhälsning på instagram.

Feriepraktikanter lär oss mer om VR-glasögon och den
digitala världen

Under sommaren har vi feriepraktikanter och då har vi fått lära oss mer
om VR-glasögon och den digitala världen, en rolig och uppskattad aktivitet.

var trevligt med besök hos knallarna
och på djurmarknaden.

Sen var det liv och rörelse då marknaden gjorde sitt intåg i Hästveda. Det

Vi har också haft filmvisning varannan
torsdag och sen är onsdagsgymnastiken alltid ett välkommet inslag.
Vi arbetar för att tillgodose de behov
och önskemål som finns och anpassar
våra aktiviteter efter dessa.

Mål 2019
Solgården ska vara en attraktiv arbetsplats med nöjda medarbetare och boende. Vi ska stå för en god service och
tillgänglighet. Vårt arbete ska bygga på
en gemensam värdegrund där vi arbetar med att skapa trygghet och delaktighet genom att visa respekt och omtanke för alla som vi arbetar för och tillsammans med.

Följ oss gärna på instagram
solgardenhastveda
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