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Året 2021 

Året 2021 har gått i rasande fart och vi är nu redan 

inne på tredje året sen Björknäsgården startade. 

2021 har varit ett väldigt speciellt år med tanke på 

Covid-19 som gett oss olika utmaningar. Trots detta 

så har det ändå hänt saker under året som vi vill delge 

er.  

 

Konsten är nu äntligen uppe på alla avdelningarna 

och pryder väggarna fint. Våra fantastiska 

aktivitetsansvariga Julia och Jenny ordnar och utför 

aktiviteter varje vecka till våra boende, anpassade 

efter restriktionerna vi har. Under året som gått har 

vi bland annat haft uppskattad sommarfest som bjöd 

på strålande sol. De boende har även haft paltkalas 

utomhus och fått äta nystekt palt från muurikka. Vårt 

samarbete med Fria Emilia har gjort att vi har fått 

äran att ha elever som lussade glatt för oss. Firandet 

blev lyckat och många 

emotionella tårar fälldes. I 

december har vi även haft 

pepparkakshustävling där 

de boende från samtliga 

avdelningar har fått vara 

med och skapa ett unikt 

pepparkakshus. Det har 

varit många skratt och minnen som boende och 

personal delat med sig under processen. Kanske att vi 

anar en tradition? 😊 

 

Verksamheten har även digitaliserat sig ytterligare 

där personal använder arbetstelefoner som 

arbetsverktyg gällande medicinhantering. Vi ser en 

positiv trend efter implementeringen av det nya 

systemet.  

 

 

Efterlängtad nyhet – köket beräknas öppna våren 

2022 

Norlandia har äntligen beslutat sig för att 
Björknäsgården ska driftsätta ”storköket”. Under 
våren kommer verksamheten anställa kock och 
måltidsbiträden som kommer tillaga huvudmålen hos 
oss. Vi har stora förhoppningar att kvalitén kommer 
höjas ytterligare och att våra äldre kommer 
uppskatta förändringen. Vi på Björknäsgården ser 
framemot öppningen.  
 
Julfirande i Covid-19-tider 

Vi lever fortfarande i en pandemi och måste därför 

förhålla oss till Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer. Kom friska, använd gärna 

munskydd samt håll avstånd. Vi tar emot besök i de 

boendes rum, i caféet samt att det finns möjlighet att 

boka Metropolen. Huvudentrén är öppen mellan 

klockan 08.00 - 15.00, därefter ringer ni via 

porttelefonen till avdelningen ni ska besöka som i sin 

tur öppnar till er via arbetstelefonen. 

 

Vi önskar även att ni meddelar avdelningen innan ni 

besöker era närstående.  
 

Övrigt 

Vi vill önska er en god jul och gott nytt år. Vi vill tacka 

för alla möten med er närstående, det uppskattas. Ta 

hand om er alla och så ses vi under år 2022.  

 
 

  

 

 
 

 
 
 

Hälsningar Maria, Miriam och Elin 

 

 


