
 

 

Mars 2021 

Då har våren äntligen kommit med sol och lite värme. Våra boende har kunnat njuta 

av fina promenader samt vistelse på uteplatsen. En fika i solen är ju heller aldrig fel. 

Som ni alla vet är vaccinationen avklarad, alla har fått sina 2 doser vilket känns riktigt 

bra. Bland medarbetarna har hälften ungefär fått sina bägge doser. Det har varit svårt 

att få tider till detta eftersom leveranserna har varit mindre än vad som sagts från 

början. 

Vi följer fortfarande de råd som Region Halland ger, d.v.s vi fortsätter att använda vår 

skyddsutrustning. Rutinen är även den samma för er som anhöriga. Max 2 besök åt 

gången, ingen vistelse i de allmänna utrymmen samt munskydd och god handhygien.  

Nu börjar planeringen av semestrar för medarbetarna. Rekrytering av sommarvikarier 

pågår för fullt, och självklart har vi ambitionen att hitta bra och pålitliga medarbetare 

som ni skall känna er trygga med. Våra semesterperioder är v.25-29 samt v.30-35. 

Planering för vår och sommaraktiviteter är i gång. Pallkragar skall ställas ut på 

balkonger samt på uteplatsen. Förodling av kryddor etc är redan i gång. Lite längre 

fram blir det dags för tomater samt andra grönsaker som våra boende vill ha. Hoppas 

att vi har några med gröna fingrar. 

Vi börjar även snart med boenderåd. Jag och Teamledare Nadja kommer att träffa 

era anhöriga för att höra hur de upplever sin dag här på Fyllinge. Detta kommer att 

ske avdelningsvis. 

Framöver när restriktionerna har släppt, kommer jag även att bjuda in er till en 

anhörigträff. Jag brukar ha det 2 ggr/år, vi får väl se om vi hinner med det under året. 

Har ni några funderingar eller något som ni vill delge är ni välkomna att höra av er till 

mig. 

Som ni vet är sjuksköterska Linda hemma, det är nog dags när som för henne att få 

sitt barn. Tyvärr är det så att jag inte lyckats hitta en vikarie för henne. Vi har haft 

Alma hos oss från ett bemanningsföretag och tyvärr är 12 mars hennes sista dag. 

Det kommer att komma en ny som heter Carina, hon ansvarar då för Brogård, 

Röinge samt Norrlyckan som vi inte har öppnat upp ännu. Hon kommer att ha Lindas 

telefon samt mail. 

Vill även passa på att påminna er om att gå in och titta på Instagram, där finns fina 

bilder och fler kommer framöver! 

 

Vill önska er alla en fin månad med hopp om mycket sol. 

Vänliga hälsningar, 

Kristina med medarbetare 


