Mål för trygghetsboendet
Genom stöd och hjälp vill vi ge våra hyresgäster ett tryggare boende och ge en möjlighet att
bo kvar i sina lägenheter så länge som möjligt och förlänga tiden som de kan vara utan
hemtjänst eller andra insatser från samhället. Vi jobbar för att bryta ensamheten, skapa
gemenskap i bostadsområdet och att man ska lära känna sina grannar. Vi arbetar också för att
förebygga fallolyckor genom att hjälpa till med sådana sysslor där man behöver klättra på stol
eller liknande.
Presentation
Vi som har jobbat här på Trygghetsboendet Järpen i Viken under året heter Maria A (vik) och
Maria M som är anställda av KBAB och Margaretha och Carin (vik) som är anställda av vård
och omsorg.
Hembesök, hjälp och kontakter
Som ny hyresgäst får man ett hembesök där vi presenterar oss, hur vi jobbar och vad man kan
få hjälp med. Man kan t ex få hjälp med att hänga gardiner, ta ner saker från vind och höga
skåp, hämta medicin, sällskap på läkarbesök, pratstund, stöd i kontakter med olika
myndigheter, skriva räkningar, få handlat och annat smått och gott, så länge det inte blir ett
regelbundet behov. Ibland ringer vi upp hyresgäster och kollar hur de mår om vi inte sett dem
på länge eller att vi fått veta att de kommit hem efter en sjukhusvistelse.

Carin på hembesök
Städning
I vårt uppdrag ingår även trapphusstädning. Genom att vistas i trapphusen och runt i området
lär många känna igen oss. Många öppnar sin lägenhetsdörr när vi städar och säger hej eller för
att kanske göra en felanmälan. På området har vi 19 st trapphus med 268 lägenheter, där ca
hälften av dem har hyresgäster som är 65 år eller äldre.

Sammanställning av olika aktiviteter som varit igång under 2015:
Måndagar:

Promenad grupp
Vikengõbbarna, jämna veckor
Kvinnogrupp, udda veckor

Tisdagar:

Boule under maj-aug
Bokcirkelträffar 2 grupper som ses var 5:e vecka

Onsdagar:

Lätt gympa
Café med olika teman och aktiviteter

Torsdagar:

Underhållning på Resurscentrum Rosenbad

Fredagar:

Seniorgympa där man följer en dvd från Friskis & Svettis
11-kaffe eller drop-in-fika

Beskrivning av dessa aktiviteter kommer nedan tillsammans med
övriga aktiviteter som genomförts under 2015.

Kvinnogruppen:

Detta är en grupp där damerna på området träffas måndagar på
udda veckor. Under året har de spelat kort, fikat, haft må-bra-spa,
aternoon-tea och mycket mer.

Mansgruppen:

De kallar sig för Vikengõbbarna och är ca 14 st herrar som träffas
varannan vecka för att hitta på något kul. De lånar gärna vår lokal
Vikenhörnan för att t ex lyssna på någon trubadur, föreläsningar,
fika eller laga mat tillsammans.

Promenadgrupp:

Denna grupp håller hyresgästerna själva i, de samlas utanför
Vikenhörnan för att ta en promenad tillsammans på
måndagsförmiddagar med sina grannar.

Boule

Varje tisdag under maj-aug samlades mellan 10-20 st i ur och skur
i stadsträdgården för att spela boule, ett samarbete med
kommunens aktivitetssamordnare. På avslutningen grillades korv
och det var prisutdelning!

Lätt gympa

En mjukare gympa med rörelser hämtade från både qi-gong, yoga
samt vanlig gymnastik för att stärka muskler, förbättra balansen,
mjuka upp och öka rörligheten i kroppen. När vädret tillåtit har vi
vistas utomhus. Vi avslutade med en skön avslappning.

Bokcirkel

Ca var femte vecka har två grupper damer träffats för att diskutera
den senast lästa boken. En ny bok har delats ut och de har läst högt
ett stycke var, medan de fikat. I turordning väljer man varsin bok
och den som har valt den aktuella boken har fixat med kvällens
fika.

Onsdagscaféer

Varje onsdag kom det mellan 10-20 st till Café Vikenhörnan. En
gång i månaden spelades det bingo. Under året har vi lyssnat på
trubadurer, spelat trädgårdsspel, haft nutidskryss, tipspromenader,
poesiläsning, våfflor, semlor, smörgås-café, tomten kommer mm.

Rollatorparkering utanför Café Vikenhörnan.

Resurscentrum

3 torsdagar i månaden var det underhållning på Resurscentrum
Rosenbad som kommunens aktivitetssamordnare ordnat med. Då
hjälpte vi hyresgäster dit som annars inte kan komma dit själva
eller ordnar med att hemtjänsten körde dit dem.

Fredagsgympa

Under jan-aug på fredagar körde vi seniorgympa med Friskis och
Svettis på DVD.

11-kaffe

Efter fredagsgympan tog vi 11-kaffe med dopp, då det fanns
möjlighet att lägga pussel, spela spel, låna böcker eller bara umgås
med sina grannar.

Inomhusboule

Det har ordnats med inomhusboule i cafélokalen. Då man spelade
med mjuka klot.

Trubadurer

Under året har vi haft besök av olika trubadurer som har
underhållit t ex Urban Persson, Lasse Jansson och Axel Boberg.

Våffeldagen

Våffeldagen firades på Café Vikenhörnan tillsammans med
trubaduren Tore Fromén.

Handarbetsträffar

En eftermiddag i månaden har några damer träffats med eller utan
sina handarbeten och fikat. I år har några damer virkat täcken och
stickat tröjor och mössor som skickats till ett barnhem i Bulgarien.

Mössor, tröjor och täcken som gjorts på handarbetsträffar och
skickats till barnhem i Bulgarien.

Melodikrysset

Under några lördagar kunde hyresgästerna njuta av en god
frukostbuffé tillsammans med sina grannar. För att sedan slå sina
kloka huvud ihop och lösa melodikrysset tillsammans!

Frukost

För de hyresgäster som bor en bit bort från vår lokal ordnades en
alldeles speciell frukost, uppdukad i självaste trapphuset strax
innan första advent.

Uppdukat för frukost i trapphuset för hyresgästerna på Rosenbadsgatan.

Påsklunch

Strax innan påsk dukades det upp en utsökt påsk-buffé för våra
hyresgäster.

Måltider

En gång i månaden har det ordnats med gemensamma luncher, där
man får möjlighet att äta tillsammans med sina grannar. Under
2015 har vi ordnat med bl. a soppluncher, sillunch, påsklunch,
sommarlunch, pajlunch, matiga smörgåsar och beställt mat från
olika restauranger.

Vårstädning

Ca 40 st hyresgäster var med och planterade, rensade och krattade
i rabatterna. Efteråt blev det belöning i form av korv med bröd.

Seniordagen

Ett samarbete med aktivitetssamordnarna, nytt för i år var att vi var
i Mariebergsskogen, där alla seniorer i kommunen är välkomna.
Kaffeservering, underhållning och tipspromenad mm.

Glass-elbilen

Vår elbil pyntades även i år och vi åkte runt till olika hållplatser
nära våra hyresgäster för att bjuda på glasstrutar!

Sillunch

KBAB bjöd sina hyresgäster på en silltallrik, boende hjälper till att
koka potatis och ägg samt hjälper till med andra bestyr. Vård och
omsorg ordnade med underhållningen.

Ordjakten

Under juli-aug placerades 38 pinnar med ord på, ut på områdena
Viken, Kvarnberget och Orrholmen. Hyresgästerna fick sedan leta
upp dessa pinnar för att kunna lista ut vilka 3 bokkaraktärer som i
sin tur hade koppling till en viss författare. Vinnarna belönades
med biobiljetter.

Odlingslådor

Hyresgästerna har haft möjlighet att få tinga och sköta en egen
låda att odla i. Det har odlats grönsaker, örter och vackra blommor.
Det har varit en gemensam samlingspunkt för både samtal,
vattning och skördning!

Tårtbuffé

Sommarens höjdpunkt och en favorit i repris. Det dukades upp
olika hembakta tårtor till en härlig tårtbuffé. Maggan plockade
fram gitarren och det sjöngs allsång.

Kanelbullens dag

Vi firade kanelbullens dag genom att komma till ett trapphus nära
hyresgästerna. I utvalda trapphus dukades upp bord i entrén eller
utanför med kaffe och nybakade kanelbullar.

Firar kanelbullens dag med grannar!

Tipspromenad

Vi har åkt med aktivitetssamordnarnas buss till Skutberget för att
gå tipspromenad, tillsammans med hyresgäster. På avslutningen
kunde man köpa grillad korv och det var prisutdelning.

Femkamp

I september hade vi en gemensam aktivitet för alla
trygghetsboendena. Hagaborg bjöd in till en eftermiddag med lekar
och skoj, fika och trevligheter. Femkampen innehöll boll och
pilkastning, inomhus bowling, minigolf och gissa snörets längd.
Allt var gratis, inklusive resa med buss från de andra boenden.

Höstfest

Ett samarbete med kommunens aktivitetssamordnare, där
hyresgäster fick äta nävgröt med tillbehör, kaffe med kaka till
underhållning av Tore Fromén.

Allsångscafé

Vår egen lilla trubadur Maggan har tagit med sig sin gitarr och det
har sjungits allsång på några av våra caféer.

Mini spa:

En härlig kväll i november bjöds kvinnogruppen in till lite extra
mys. Det blev rygg-, axel-, huvud-, fotmassage, lättare manikyr,
varma vetekuddar, plockmat, dryck, lugn musik och många
levande ljus. En hyresgäst utförde taktil massage på den som ville
prova-på.

Grabbkväll

En kväll som riktades bara till våra senior herrar och det lagas god
mat och serveras något gott till kaffet!

Filmkvällar

Ett återkommande inslag under året har varit de populära
filmkvällarna. Det har visats film på projektorduk med riktigt
bioljud. Sen har vi haft olika tilltugg att bjuda på.

Snickeri

På området har hyresgästföreningen en snickerilokal som våra
hyresgäster får använda. Här träffas 4-5 st herrar flera gånger i
veckan för att tillverka knivar, askar och lagar stolar mm.

Glöggkväll

Vi hade öppet hus mellan 16.00–18.00, och serverade varm glögg
och pepparkaka utanför Café Vikenhörnan. För barnen fanns det
fiskdamm och alla kunde delta i en tävling där man fick gissa
julskinkas vikt.

Besök av tomten

Strax innan jul och tomten på besök i vår cafélokal och delade ut
julklappar till alla snälla hyresgäster. Det serverades julsmörgås,
must och pepparkakor.

Tomten kom på besök!

Gemenskap

Genom våra aktiviteter har hyresgästerna lärt känna och visar stor
omsorg för varandra. Många av dem träffas och umgås även utan
vår medverkan. De fikar, äter mat, bjuder in varandra till
storhelger och handlar åt varandra. Om man inte sett till varandra
på ett tag blir de oroliga att det hänt något och kontaktar oss.
Några damer som har fönster mittemot varandra har ett kodsystem
med sina fönsterlampor och talar på så vis om att de är ok varje
morgon. Andra damer delar morgontidning med varandra och har
inte den ena hängt ut tidningen kollas det upp om hon är ok, eller
har inte den andra damen hämtat tidningen kollas det om det har
hänt henne någonting.

Statistik

Sammanställning av 2015:
Antal

Antal/år

Snitt/mån

Aktiviteter

284

24

Deltagare

2552

213

Nybesök

33

3

Hembesök

533

44

Fallförebyggande
tjänster

111

9

Tjänster

774

65

Verksamhetsberättelsen är skriven av
Maria Myringby, KBAB
Carin Åsemark, Vård och Omsorg

