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Verksamhetsberättelse 2015
Trygghetsboendet Sixbacken är ett av tre trygghetsboenden på KBAB som drivs i samarbete
med vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun. Trygghetsboendet vänder sig
framför allt till hyresgäster över 65 år, men även till andra hyresgäster som vill delta i
aktiviteter eller som tillfälligt behöver vår hjälp.
Vårt boende omfattar 349 hushåll, varav det i ungefär hälften bor hyresgäster över 65 år,
vilket även kan omfatta par. Inom ramarna för trygghetsboendet så arbetar vi med tre
huvudområden; aktiviteter och gemenskap, omsorg och tjänster, samt trapphusstädning.

Aktiviteter och gemenskap
En av målsättningarna med trygghetsboendet är att bryta ensamhet och skapa en större
gemenskap i bostadsområdet. Detta försöker vi åstadkomma genom att anordna aktiviteter
och naturliga mötesplatser i området, exempelvis en fikastund i vårt café, inomhusgympa,
gemensamma luncher med mera.
Vi arbetar aktivt för att få med nyinflyttade hyresgäster i gemenskapen. Vi gör ett hembesök
till alla nyinflyttade där vi presenterar verksamheten och bjuder in dem på aktiviteterna.
Aktiviteter 2015
Inomhusgympa

Varje måndagsförmiddag under året har vi haft inomhusgympa. Vi
har kört ett 30 minuter långt gympapass med lättare rörelser, som
är anpassade för seniorer.

Inomhusboule

Varje måndagsförmiddag har vi spelat inomhusboule, som är ett
spel med mjuka klot.

Tisdagscafé

Varje tisdagseftermiddag har vi haft ett cafétillfälle på Café
Koppen. Det har ofta varit olika teman under året, t ex. knytkalas,
chokladfrossa, spelcafé, bingo, smörgåstårta, musikunderhållning,
tipspromenader, våfflor, afternoon tea, hattcafé, bokcafé, glasscafé,
äppelcafé, lotteri och besök från Åstorps handelsträdgård. Vi har
även uppmärksammat högtider så som påsk, jul och nyår för att ge
alla möjlighet att känna delaktighet kring årets högtider.
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Öppet hus

Varje fredagsförmiddag har vi haft öppet hus i cafélokalen. Då
brukar gästerna fika, spela spel, läsa en tidning eller låna med sig
en bok. Under öppet hus är vi inte alltid på plats. En av
anledningarna till det är att vi vill att gästerna ska känna att det är
”deras” lokal. Förhoppningen är också att de med tiden vill låna
lokalen till självgående aktiviteter som är öppna för alla i området.
I dagsläget finns det en sådan självgående grupp som lånar lokalen
på torsdagarna.

Musikunderhållning
Vi har haft flera olika sorters musikunderhållning under året, t.ex.
musikerna Tore Fromén, Lasse Jansson och Rune Blidh.
Kommunens feriearbetande ungdomar var här två gånger under
sommaren och sjöng och spelade.
Bengt-Ingvars med Bengt Alsterlind på sång underhöll på
kräftskivan, och julstämningen fångades in av en tolvmannakör
under ledning av Birgitta Törnqvist.

Bengt-Ingvars underhöll på kräftskivan

Frukost

Vid tre tillfällen under året har det serverats frukost på
Café Koppen.

Film

Vi har visat filmen Optimisterna på vår storbilds-tv i cafélokalen.

Sillunch

Ett mycket uppskattat inslag bland årets aktiviteter var den årliga
sillunchen. I år stod trubaduren Rune Blidh för underhållningen.

Lunch

Under året har vi anordnat luncher för att skapa möjlighetet för de
boende att äta tillsammans.
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Ordjakten

Vi hade en gemensam ordjakt tillsammans med plusboendet på
Hemvägen under maj månad. Då kunde hyresgästerna vara med
och leta efter 20 stolpar i närområdet med olika ord som sedan
sattes ihop och bildade en känd visa. Vinnarna fick biobiljetter.
Det var uppskattat av många och flera av deltagarna var helt nya i
aktivitetssammanhang.

Ordjakten

Försommarkalas
I maj bjöd vi in till försommarkalas. Det är en av några aktiviteter
under året då vi specifikt bjuder in barn att delta. Nytt för i år var
att bovärdarna var med och grillade korv. Det bjöds på fika och
korv till sammanlagt 46 vuxna och barn.
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Kräftskiva

För femte året i rad så anordnade vi en kräftskiva med
underhållning och trevlig kräfttallrik!

Aptitretande tallrikar på årets kräftskiva

Glassbilsbesök

En mycket trevlig aktivitet som lockade barn var besöket av
glassbilen! Det var Carola och Therése från Hemvägen som kom i
det teamets elbil. De var utklädda till clowner och delade ut glass
till 35 stora och små glada glassätare!

Kvällsmackan

Nytt för i år var att vi provade med en kvällsaktivitet för att locka
hyresgäster som inte brukar vara på våra vanliga aktiviteter. Det
serverades varma mackor och det kom 34 gäster, varav flera var
nya i aktivitetssammanhang.

Grabbkväll

Vi har fortsatt med grabbkvällarna under året. För att nå alla män i
området över 65 år så gick vi även i år runt och knackade dörr och
lämnade en personlig inbjudan. På grabbkvällarna är en bit mat
och samkväm runt bordet det som är det centrala.

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, inomhusbowling,
minigolf och gissa snörets längd. Femkampen genomfördes i lag,
där boende från olika områden blandades.
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Femkamp

Glögg och pyssel
I år provade vi en ny variant av vår glöggrunda. Vi hade en glöggoch pysseleftermiddag mellan kl. 15–18 i cafélokalen, med
förhoppningen om att tiden och platsen skulle locka fler besökare.
Vi hade även köpt in pysselattiraljer och ordnat med fiskdamm,
men tyvärr kom det inga barnfamiljer. På denna aktivitet deltog
våra bovärdar.

Aktiviteter på Ventilgatan
I och med att 34 av våra hushåll ligger på Ventilgatan (vilket är en
bra bit från Café Koppen på Sydvärnsgatan 6a) så arrangerade vi
under året flera aktiviteter på ”deras hemmaplan”. Vi har haft alla
hjärtans-café, glassrunda, sommarcaféer och adventskaffe.

I oktober var vi där och firade vi kanelbullens dag. Då hade vi ett
utomhuscafé, och de som inte hade möjlighet att komma ut fick ett
hembesök och en liten bullpåse. När det inte varit säsong för
utomhusaktiviteter så har vi bokat ”Finrummet” (ett trevligt
möblerat konferensrum) i det intilliggande servicehuset.
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Spontana aktiviter
Under året har vi passat på att göra flera spontana aktiviteter, t ex
delat ut kaffe och glass till hyresgäster som suttit på bänkarna på
innergårdarna när det varit fint väder.

Handarbetsgrupp
Handarbetsgruppen består av ca 10–12 kvinnor. De träffas varje
torsdagseftermiddag terminsvis för att handarbeta, fika och umgås.
Detta är en helt självgående aktivitet som de genomför i samarbete
med ABF.

Antal deltagare på våra aktiviteter
Caféer: ca 20–25 deltagare per tillfälle
Öppet hus: ca 13–18 deltagare per tillfälle
Inomhusgympa: ca 4–7 deltagare per tillfälle
Luncher: ca 20 deltagare per tillfälle
Grabbkvällar: ca 15 deltagare per tillfälle
Sillunchen: 46 deltagare
Kräftskivan: 29 deltagare
Varje månad fyller vi i en aktivitetsrapport för statistikföring över hembesök, tjänster och
aktiviteter. Vi har med en sådan aktivitetsrapport från december månad som bilaga i
verksamhetsberättelsen, samt en sammanställning över antalet aktiviteter och deltagare under
hela året. Varje månad gör vi en ny aktivitetsaffisch i A3-format. Den delar vi ut till många av
våra hyresgäster som önskar ett eget exemplar, och sätter även upp på anslagstavlorna i våra
trapphus. Den finns också tillgänglig på KBAB:s hemsida. Vi bifogar här ett exempel på hur
en affisch kan se ut.
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Samarbeten med andra organisationer
Vi samarbetar med kommunens aktivitetssamordnare genom att delta vid vissa av deras
aktiviteter på Träffpunkt Våxnäs i servicehuset. Under året har vi hjälpt till vid påsk-,
midsommar- och julfesterna. Vi affischerar även deras aktiviteter på våra anslagstavlor. Under
2015 har vi anlitat musiker genom Studieförbundet Bilda. Vi affischerar Västerstrands
församlings aktiviteter på en av våra anslagstavlor i cafélokalen.

Omsorg och tjänster
Genom olika stödinsatser och hjälp vill vi ge hyresgästerna ett tryggare boende och
möjligheten att bo i kvar i sin lägenhet så länge de önskar. Vi erbjuder därför hjälp och stöd
till dem som tillfälligt behöver det. Det kan vara att handla, följa med till läkare, förmedla
kontakter till en myndighet till exempel. Vi arbetar också fallförebyggande och kan då
erbjuda tjänster så som att byta glödlampor, hänga gardiner och hämta saker från vinden.
Vi fortsatte under 2015 med vår regelbundna kontakt med de som vi sedan tidigare gjort
hembesök hos och som är i behov av extra stöd och tillsyn. Vi arbetar kontinuerligt för att få
med nyinflyttade hyresgäster i gemenskapen. Vi gör ett hembesök till alla nyinflyttade där vi
presenterar verksamheten och bjuder in dem på aktiviteterna. Vi har väldigt liten omflyttning
på området, så vissa månader har vi inga nyinflyttade. För att se hur en månads omsorg och
tjänster kan se ut så har vi med en aktivitetrapport från december 2015 som bilaga, samt en
sammanställning över antalet hembesök och tjänster under hela året.

Trapphusstädning
I vårt uppdrag ingår även trapphusstädning. Vi har hand om städningen i 26 hus på området.
Under 2015 började vi arbeta med en ny städmetod som innebär att vi har förpreparerade
moppar och ej behöver ta med vatten ut, vilket underlättar städningen och är mer
ergonomiskt.

Kundmöten i samband med städ
Många av våra möten med hyresgästerna sker i trapphusen medan vi städar. De kommer och
går, eller öppnar dörren när de hör oss. Det blir ofta en liten pratstund, och många har även
frågor och felanmälningar som vi försöker lösa. Många av våra hyresgäster, oavsett ålder,
känner inte alltid att de ännu är ”redo” för att komma på våra aktiviteter eller är i behov av
våra tjänster. Men genom att vi regelbundet möter dem och växlar ett par ord i trapphusen
eller på gårdarna, så känner de ju redan till oss den dag de kanske behöver ha hjälp eller vill
komma på någon aktivitet.
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Bilaga: Aktivitetsrapport
December 2015

OMRÅDE
Sixbacken

ANTAL

TELEFONSAMTAL

40

HEMBESÖK

51

Planerade eller spontana.
HEMBESÖK
Första hembesöket hos en hyresgäst, nyinflyttad eller gammal.
FALLFÖREBYGGANDE TJÄNSTER
-

Ex. hämta eller bära tyngre saker till/från vind eller källare.

-

Plocka ner föremål från högt skåp.

-

Byta lampor eller säkringar.

-

Sätta upp tavelkrokar.

-

Bära in eller ut mattor.

-

Bära upp matvaror om hiss saknas.

-

Sätta upp brandvarnare och byta batteri.

-

Ta ned och sätta upp gardiner.
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ANDRA TJÄNSTER
-

15

Ex. förmedla kontakter, ex. vårdcentral, CSK,
biståndsbedömare, KBAB.

-

Promenad med hyresgäst.

-

Följa med på ärenden, ex affären.

-

Boka tvättid.
Rensa avlopp.

AKTIVITETER (Skriv vilken aktivitet)
1 dec Café med Lasse Jansson med julmusik
3 dec Adventskaffe i Finrummet på Ventilgatan
4 dec Öppet Hus
7 dec Inomhusgympa
7 dec Inomhusboule
8 dec Café med sångkör och skink-köttbullsmörgås
9 dec Glögg och pyssel i cafélokalen

ANTAL BESÖKARE

22
10
17
4
6
25
23
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11 dec Öppet Hus
14 dec Inomhusgympa
14 dec Inomhusboule
15 dec Café med julbingo
18 dec Öppet Hus
18 dec Spontanaktivitet: utdelning av pepparkakor
22 dec Julcafé
29 dec Nyårscafé

14
7
7
25
14
9
24
20

16 dec Vi var behjälpliga på servicehusets grötfest
som arrangerades av kommunens aktivitetssamordnare

Summa deltagare:

227

Bilaga: Sammanställning av 2015

Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec

Antal
aktiviteter
14
24
24
17
16
12
12
10
19
18
20
15

Antal
deltagare
163
261
317
215
230
264
203
193
268
255
263
227
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Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec

Hembesök
66
34
72
109
21
45
14
26
56
51
51
51

Tjänster
35
34
92
40
35
50
19
27
34
30
51
26

Verksamhetsberättelsen är skriven av
Doris Axelsson, Vård och Omsorg, Karlstads kommun
Therese Wegerstedt, KBAB (ordinarie)
Maria Myringby, KBAB (vikarie)

12

