MÅL FÖR PLUSBOENDET
Ett bostadsområde med plusboende ska vara ett attraktivt område där hyresgästen i alla åldrar
ska vilja bo kvar och kunna känna sig stolt över. Plusboendet ska skapa en trygg och trivsam
boendemiljö, social kontakt och erbjuda aktiviteter och bryta ofrivillig ensamhet. Det ska
finnas tillgång till omsorg, tillsyn och en hjälpande hand.

Omsorg/stöd
Omsorg och stöd består oftast i samtal och tillsyn, enklare vardagssysslor t.ex. glödlampsbyte,
gardinupphängning, lyft- och bärhjälp, gå ärenden till apoteket och affären. Ibland bistår vi
med transporter och ledsagning till aktiviteter som vi anordnar eller ser till att hyresgästerna
ställer upp, hjälper och stöttar varandra. Vi hjälper de boende att bygga ut sina nätverk och
skapa nya kontakter som de kan ha glädje och nytta av i sin vardag. Kundmöten uppstår på
olika sätt hela tiden. Det kan vara ett spontant möte i trapphuset eller ute i området. Ibland
knackar vi på eller följer med grundbovärden på olika uppdrag hemma hos hyresgästen.

Städ
Området Kvarnberget/Viken är ett plusboende där det finns cirka 650 lägenheter. Vi har
ansvar för att det är rent och snyggt i 54 trapphus. Vi arbetar kontinuerligt med att se varje
trapphus behov av städning, vilket kan ändras snabbt. Vi tar oss tid för en pratstund i
trapphuset eller över en kopp kaffe.

Café
Vi har två lokaler, en på Kvarnberget och en i Viken. Kaffekvarnen som vår nya lokal heter
på Kvarnberget och i Viken har vi Vikenträffen. Varannan onsdag har vi café för respektive
område. Vi brukar vara mellan 6–15 stycken och vi varierar oss med bingo,
musikunderhållning, knep o knåp och bara vanligt ”pratcafé”.
Oftast kommer någon bovärd in och säger hej och tar en kopp kaffe, vilket är mycket
uppskattat av hyresgästerna. Vi uppmärksammar också årets ”speciella” dagar såsom
fettisdagen, alla hjärtans dag, våffeldagen och kanelbullens dag och vi varierar bingopriserna
med olika teman t.ex. jul, påsk, vår, sommar, må bra och frukt, vår fantasi flödar fritt!

AKTIVITETER UNDER 2015
Januari
Året inleddes på traditionellt sätt med en återblick på året som gått i stort och smått, och den
alltid populära bingon.

Februari
Vi hade namngivning av vår nya lokal på Kvarnberget som numera heter Kaffekvarnen. Detta
firade vi med tårta och musikunderhållning. De alltid lika populära semlorna gjorde succé
även detta år. Det gavs även möjlighet att frossa i choklad där vi gjorde lite olika praliner och
kakor. Lite vågat erbjöd vi alla hjärtans dag-fika fredagen den 13:e både i Viken och på
Kvarnberget. Vilket blev uppskattat trots datumet.
Vi hade tjejkväll i Viken, med god mat och dryck samt mycket skratt. Ett efterfrågat och
uppskattat tillfälle.

Mars
Vi firade våffeldagen ett efterlängtat tillfälle både på Kvarnberget och i Viken. Vi passade
även på att uppmärksamma mazarinens dag fredagen den 13:e. Bingocafé hade vi under mars
med må bra-tema, alltid lika uppskattat. Sopplunch hade vi i Viken och på Kvarnberget hade
vi pajlunch.

April
Vårfest hade vi torsdag 23 april på Resurscentrum Rosenbad tillsammans med kommunens
aktivitetssamordnare. Smörgåstårta, kaffe och kaka samt musikunderhållning bjöds det på.
Ett mycket uppskattat arrangemang. Vårbingo där växtinspirerande priser gick att vinna.
Maria Rydberg kom på besök på ett café på Kvarnberget för att efter önskemål från
hyresgästerna berätta lite mer om aktivitetsstöd. I Viken hade vi en böna på besök nämligen
Birgitta från Orrholmen. Vi bjöd även på en klassisk räksmörgås för att fira in våren, ett
efterlängtat tillfälle. En tisdagsfilm hann vi med också, Tusen bitar visades på begäran.

Maj
Tisdag 5 maj startade vi vår boulesommar. Vi spelar boule i stadsträdgården varje tisdag
förmiddag ända in i september. Nytt för i år var att även hyresgäster från Orrholmen var med.
Vi hade besök av Seniorshopen som kom och visade sin vårkollektion för både damer och
herrar. I samarbete med Karlstads kommun åkte vi med till Skutberget. Där de som ville
kunde gå en tipspromenad och sedan fika och njuta av den fina miljön.
Varje år anordnas seniordagen av Karlstads kommun, KBAB och ABF. Onsdagen den 27 maj
var det dags för en trevlig dag i Mariebergsskogens fina omgivning och vi plusbovärdar var
behjälpliga med servering och ledsagning av hyresgäster som deltog. Det bjöds på fika, sång
och musik, trolleri samt en tipspromenad med fina priser. För de som ville kunde man få åka
en tur med Conrad Höök.
Malin från Åstorps Handelsträdgård besökte oss en vacker tisdagskväll och bjöd på
färgsprakande vacker inspiration för balkongodling. En glädjande och uppskattad vårhändelse! Vi brukar ”städa” i våra områden tillsammans med våra hyresgäster, så även i år.
Syftet är att de ska få komma ut och träffa sina grannar och vara med och tala om hur de vill
ha det på sina gårdar. Vi avslutar aktiviteten med korvgrillning. Alltid lika uppskattat!
Vi firade chokladbollens- och kardemummabullens dag.

Juni
En uppsökande verksamhet i juni var områdets elglassbil. Fem stopp gjordes enligt en
förannonserad tidtabell. Vi lastade flaket fullt på vår elbil som var pyntad med ballonger och
åkte runt på de olika platserna och bjöd på glass och kaffe. Mycket uppskattat av stora som
små i sommarsolen.

Varje år vid midsommartid har vi på stora gräsmattan på Järpen vår sillunch. Vi bjuder in
hyresgäster från Kvarnberget, Viken och Järpen, och firar in sommaren med mat och dryck
och för musikunderhållningen stod Vikenpojkarna. I år hade vi ingen tur med vädret så vi fick
flytta in i Vikenkyrkan. Alltid lika uppskattat och trevligt!
Vi gjorde en utflykt till Café August, en härlig eftermiddag med vackert väder, fin utsikt och
gott fika. Tårta och bingo var temana på våra cafétillfällen.

Juli
Den 1 juli startade årets upplaga av ”Ordjakten” som vi anordnar tillsammans med Järpen och
Orrholmen. Med hjälp av en karta skall deltagarna hitta utmärkta stolpar med ord. Nytt för i år
var att vi hade tre olika slingor, där varje slingas ord var ledtrådar till en litterär figur. Om
man gick alla slingor och då fick fram tre stycken figurer var de i sig ledtrådar till en
författare. 38 stolpar spred vi ut på områdena Kvarnberget, Viken, Järpen och Orrholmen. En
rolig aktivitet av både stora och små.
På caféerna erbjöds, ”det blir vad det blir”, ”gubbe gubbe grön har nu blivit röd”, ”glass i
stora lass” och ”det blev paj av alltihop”.

Augusti
I augusti hade vi kräftskiva på Kvarnberget, där vi bjöd på en tallrik med kräftstjärtar, paj,
sallad och bröd. För den som ville fanns även vanliga ”sörpelvänliga” kräftor. Aktiviteten
uppskattades av många och det blev fullt hus! Vi bjöd de morgonpigga ordjaktsdeltagarna på
frukost ute i det gröna en härlig sensommarmorgon. Tillsammans med trygghetsboendet
Järpen dukade vi upp med massa olika hembakta tårtor till en härlig tårtbuffé som de boende
på Järpen, Kvarnberget och Viken fick njuta av.
Caféteman under augusti var ”drottningcafé”, ”dä ble paj” och ”äppel päppel pirum parum”.

September
Denna månad var det Vikens tur att ha kräftskiva och precis som för Kvarnberget bjöds det på
en tallrik med kräftstjärtar, paj, sallad och bröd. Även denna gång fick de som ville
”sörpelvänliga” kräftor.
I samarbete med Karlstads kommun så åkte vi med till Skutberget. Där gick de som vill en
tipspromenad, sedan fikade vi och njöt av den fina miljön. Vi hade bouleavslutning med
prisutdelning och fika. I år fick vi gå till en av Resurscentrums lokaler då vädret inte ville visa
sig från sin mest strålande sida. Trots vädret var de flesta med så vi var en diger skara.
Vi firade kaffets dag med ett minikafferep på Kvarnberget tisdagen den 29 september och i
Viken dagen efter. På caféerna var det dags för bingo.

Oktober
I oktober uppmärksammade vi rosa bandet, vi hade bingo med just rosa bandet-priser. Ett
mycket uppskattat tema och några fler hyresgäster var med och spelade än vanligt.
Vi firade kanelbullens dag lite i förskott i Viken fredagen den 2 oktober med att bjuda på
nybakade kanelbullar och kaffe. Söndagen den 4 oktober var det Kvarnbergets tur att få
kanelbullar och kaffe och saft för den som hellre ville ha det.
Den som ville kunde njuta av en god vikingasoppa tillsammans med sina grannar under denna
månad. Till ett av våra cafétillfällen i Viken bjöd vi in energijägare Roger Häggbom och Kent
Olsson från energi- och klimatteamet för att svar på hyresgästernas frågor om framför allt
värmen.
I år var det premiär för ”hemlig resa” för alla plusbovärdsområdenas hyresgäster. Varje
område fick tio platser var och de fylldes snabbt. En grå torsdagsförmiddag bar det av med
buss norröver och spekulationerna var i full gång innan vi kommit ut på E18. Vi var till
Sahlströmska Gården en bit utanför Torsby där det blev en guidad visning av gården och dess
historia som avslutades med en mycket god lunch. Efter lunch bara det av till en
ladugårdsloppis och sedan vidare till Diner 45 för eftermiddagsfika innan det åter bar iväg
hemåt. Otroligt uppskattat av alla!

November
Vår egen konstnär Patrick visade hur han går tillväga när han målar sina vackra akvareller och
delade med sig av sina erfarenheter och gav tips. Nävgrötsfest hade vi torsdag 19 november
på Resurscentrum Rosenbad tillsammans med kommunens aktivitetssamordnare. Nävgröt
med kaffe och kaka samt underhållning stod Tore Fromén för. Ett lika uppskattat
arrangemang även denna gång.
Både i Viken och på Kvarnberget kunde man få en go’frukost serverad i respektive lokal.
Vi hade tjejkväll i Viken, med god mat och dryck samt mycket skratt och fnitter. Ett
efterfrågat och uppskattat tillfälle även denna gång. Vi kalasade även på våfflor, alltid lika
omtyckt, och firade chokladens dag.

December
Vi inledde denna julmånad med en regnig och blåsig glöggkväll på Kvarnberget och i Viken.
Vi böjd på glögg, pepparkakor och skumtomtar och hade en tävling där man skulle gissa alla i
teamets gemensamma längd och vinsten var en julskinka. Tomtefar tittade in även i år med en
överraskning till barnen. Vi hann även med årets sista bingo. På Kvarnberget hade vi
konstbingo där Patrick hade skänkt vackra tavlor som priser. I Viken hade vi paketbingo.
Nytt för i år var våra julluncher som vi hade i Viken och på Kvarnberget. Vi dukade upp för
en enklare jultallrik där de mest typiska ingredienserna från ett julbord fanns representerade.
Året avslutades på Kvarnberget med ett nyårscafé där det åts snittar och skålades i bubbel för
det gamla och nya året!

STATISTIK
Aktivitetsbesökare: 1 025 st
Utförda tjänster: 110 st

