INLEDNING
KBAB:S bostadsområde Orrholmen/Sjögången är ett bostadsområde med både Vänern och
naturen nära in på knutarna. Det finns 800 lägenheter på Orrholmen och 139 på Sjögången.
Sjögången som dessutom har de unika flytande bostäderna. Här finns allt från ettor till sex
rum och kök, studentlägenheter och lägenheter till nyanlända. Orrholmen/Sjögången blev
plusboende januari 2014.
Vi arbetar för att ge de boende på Orrholmen/Sjögången ett tryggare och trivsammare boende.
Vi ser till att det är rent och snyggt i trapphusen. Vi har aktiviteter för alla åldrar i vår
gemensamma samlingslokal – vårt café ”Två bönor”. Och vi ger de boende hjälp och stöd om
man tillfälligt inte kan uträtta vissa saker själv.

CAFÉET
Andra verksamhetsåret har en del aktiviteter blivit favoriter som ständigt återkommer och nya
har tillkommit under året. Exempel på återkommande aktiviteter är ”Frukostklubben”, bingo
(en av favoriterna) och film eller att bara äta tillsammans. Boule och bokcirkel är några av de
nya aktiviteterna som är populära.

HEMBESÖK OCH TJÄNSTER
Under året har vi fortsatt med arbetet att göra uppsökande verksamhet. Vår målsättning är i
första hand att komma i kontakt med alla våra kunder, och informera dem om vad plusboende
innebär med aktiviteter och stöd i hemmet.
Antal hembesök: 181 st
Antal tjänster: 22 st

JANUARI
För att värma oss i vinterkylan så provade vi afternoon tea. På ett tisdagscafé pysslade vi med
krympplast, det var kul. Barnen gjorde örhängen och nyckelringar. Frukostklubben forsätter
att vara populär, i januari var det amerikanskt tema.

FEBRUARI
Studiebesök på Konsumfabriken. Vi var ett gäng på knapp 20 personer som fick en intressant
rundtur. Förvånande att så mycket görs för hand.
Alla hjärtans dag firas naturligtvis och semlor äts på fettisdagen. Sportlovsaktivitet: vi såg
filmen ”Kapten Sabeltand och skatten i Lama Rama”. Trollkarlen Hampus var här och
trollade. Barnen hade jätteroligt, även de vuxna. Proffsigt!

MARS
Garagegruppen var med på ett café och pratade om konstverken i garaget. Intressant.
Uppskattad filmvisning av ”Tusen Bitar” – filmen om Björn Afzelius. Försökte med pyssel
för vuxna, viktorianska ägg, men det var inte populärt. Till påsk hade vi ”påskfeeling”. Öppet
hus hela dagen, tipspromenad, fika och äggmacka. Pyssel för barnen, till exempel pärlplattekycklingar. Kom och gick folk hela dagen.

APRIL
Konstnären Martin Hagegård, boende på Orrholmen och bland annat känd för sina
tevespelspärlplattor, hade pärlplatte-workshop. Både barn och vuxna hade superkul. Fantasin
flödade – muffins, solar, svampar och gubbar. En vecka senare hade vi vernissage med mingel
och visning av verken. Uppstart av vår bokcirkel, efter förslag från en hyresgäst, där vi lånar
bokkassar på biblioteket. Samarbetet med Karlstads kommun fortsätter på Resurscentrum.
Vårfest med smörgåstårta och underhållning.

MAJ
Ett annat samarbete med Karlstads kommun och plusboendet Kvarnberget/Viken är
tisdagsboulen i stadsträdgården. Den kör vi varje tisdag fram till sista augusti. Vi försöker
också med allsång på Resurscentrum men det blev en flopp. Besök av Malin från Åstorps
Handelsträdgård. Gav inspiration och tips på hur vi får en vacker balkong. Favorit i repris. Vi
var också med på Seniordagen, detta år i Mariebergsskogen.

SOMMAREN
Den årliga sillunchen. Med hjälp av boende och alla bovärdar dukade vi upp en enastående
sillunch på garagetaket. Vädret höll sig och Vikenpojkarna spelade, jättetrevligt. Drygt 70
personer åt sill och njöt. Friendly Brains. Lek för barn och ungdom. Sommaraktivitet för både
kropp och knopp. Precision, samarbete och kreativitet. Trots att vädret inte visade sin bästa
sida var det många barn som kom. Vi kör även ordjakten i år i samarbete med Järpen och
Kvarnberget/Viken. Inte riktigt lika stort intresse som i fjol. Caféerna med olika teman under
sommaren har varit välbesökta.

SEPTEMBER
Sara Arámbula var här på ett café och körde sin föreställning ”Berättelser till kaffet”.
Uppskattat besök och roliga berättelser.

OKTOBER
Oktober är en månad då det händer mycket. Pajlunch som nyhet. Kanelbullens dag firades,
bingo spelades, film sågs. Fifa-turnering: succén fortsätter. Runt 40 barn i år också som kom
för att spela. Fotbollskillarna från FBK hjälpte till i år också. Väldigt lyckat.
På höstlovet hade vi halloweendisco. Hela lokalen pyntades med spindlar och nät. En lånad
popcornmaskin och hela havet stormar, önskemusiken från Spotify att dansa loss till.
Jätteroligt, 45 ungar. Hemlig resa. Lunch på Sahlströmsgården, besök på en storloppis i
Stöpafors och amerikansk fika på Diner 45. Verkligen en ”snackis”, något de boende vill ha
mer av. Vi hade tio platser i bussen, de var slut innan affischerna kom upp. Fick reservplatser
så 19 fick följa med. Skulle kunna fyllt en buss bara från Orrholmen.

NOVEMBER
Afternoon t,ea. En lyxig eftermiddag med scones, snittar och godsaker. Trettio tesugna.
Brandinformation hade vi en kväll med räddningstjänsten. Många frågor och funderingar. Och
en riktig brandbil att utforska. Barnbingo. Testa något nytt för barn. Det är svårt att locka hit
dem, om det inte är tv-spel. Åtta kom. Julkul med marknad och loppis, denna gång i garaget.
Väldigt lyckat trots att det inte var vinterväder.

DECEMBER
Vi såg ”White Christmas”, försöker få lite julstämning. Julbuffé lockade många, Lasse
Jansson stod för underhållningen, 44 personer stoppade i sig jansson, skinka och vörtbröd.
Hjälp hade vi av boende. Integrationsprojektet ”Jorden Runt med KBAB” hade sitt första
café. Vi började med Sverige och hade traditionellt luciafirande. Det kom många men det var
ingen som förstod att det var ngt annat än ett luciafirande. Avslutade året med ett nyårscafé.
Bubbel och tårta stod på menyn, trettio personer firade med oss.

Övrigt under året
Vi har genomgått utbildningar i demens på anhörigcentrum, en HBTQ-utbildning och
ergonomi som Previa höll i. Med början den första mars har vi nu ansvaret för
övernattningslägenheterna på Styrbordsgatan 2 och Orrholmsgatan 3. Funkar bra tycker vi.

