
 

 

 

 

 

 Information från Bergkälla 2018-11-16 

 

 

Hej! 

 

 

Vill börja med att bjuda in till Bergkällas årliga grötmingel som i år går av stapeln 2018-12-11 

mellan kl 16:30 – 18:00, vi bjuder på glögg och pepparkaka, julgröt, skinkmacka och kaffe 

tillsammans med era närstående.  

Tacksam om ni meddelar till respektive avdelning om ni kommer och hur många ni är.  

 

Kan börja med att informera om att de problem som finns med golven i den nya delen av huset, dvs 

Källan och Mossen, Viken och Åsen så har fastighetsägaren satt igång med projektering av detta 

arbete. Man räknar med att komma igång efter nyår med byte av mattorna i lägenheterna, i våras 

bytta man matta i 10 rum men denna gång planeras det i 25 rum.  

Det betyder att varje rum som ska åtgärdas kommer att tömmas på möbler och den som bor i 

aktuellt rum inte kommer att kunna vistas där under den dagen. Fastighetsägaren har ordnat med 

flyttfirma som tömmer och ställer tillbaka möblerna när mattläggaren är klar. Varje rum beräknas 

vara klart på en dag, vilket man kunde under våren. I undantagsfall kan man behöva två dagar men 

förhoppningsvis inte. 

Ni som närstående behöver inte göra någonting utan detta sköts helt av fastighetsägaren och 

kostnaden tas även den av dom. 

Ber att få återkomma med mer exakt datum för när detta kommer igång och ni är välkomna att höra 

av er till mig om ni har frågor om detta. 

 

Vi har i samarbete med Sollentuna kommun påbörjat ett arbete med att införa digitala lösningar för 

viss lås- och nyckelhantering i huset, detta innebär att vi kommer att behöva byta ut det befintliga 

trygghetslarmsystemet till ett nyare som stödjer smarta funktioner och är mer flexibelt.  

Det nya systemet kommer också innebära att vi på avdelningar för personer med demenssjukdom 

kommer att installera sk hotell lås, där man alltid kan öppna dörren inifrån oavsett om den är låst 

men även att dörrhandtaget inte rör sig på insidan om någon av misstag vill gå in på fel rum.  

I övrigt kommer trygghetslarmet ha i stort sett samma funktioner som vi har idag, man kommer att 

ha en egen larm knapp för att kunna påkalla hjälp från personalen och personalen kommer ha hand- 

enheter som de svarar med och får information i.  

Vi kommer i och med detta även ha större möjligheter att koppla på andra funktioner och enheter 

som ett led i utvecklingen av smarta lösningar för den äldre, där grundtanken är att öka 

självständigheten och stärka den personliga integriteten för den enskilde, återigen framför allt för 

personer med demensproblematik men även övriga boende i den mån det uppstår behov. 

Arbetet med byte av först och främst trygghetslarmet på börjas under december och beräknas vara 

klart i januari.  

Personalen kommer att gå utbildning för detta och jag återkommer med mer riktad information vad 

detta kommer att betyda för era närstående som bor hos oss. Klart är att det stärker verksamheten 

framgent och bidrar till att vi kommer lite närmare ett användande av ny teknik som vi är i stort 

behov av för att kunna möta utmaningarna som vi står inför inom äldreomsorgen. 

Vi är stolta och glada att Sollentuna kommun valt oss som partner i detta projekt. 

 

 



 

 

 

Vi har haft lite personalförändringar efter sommaren, Sara Nelin har slutat och gått till nya 

utmaningar. Majja Renner på Källan har gått i pension, återkommer lite på timmar men vi önskar 

henne lycka till.  

 

Rekryteringen av ersättare till biträdande verksamhetschef pågår men utbudet av sjuksköterskor är 

begränsat varför detta drar ut lite på tiden, hyser dock stora förhoppningar att vi kommer att lösa 

detta inom en snar framtid.  

 

Under våren och sommaren har vi prövat en ny leverantör av matvaror till boendet, dvs bröd, kaffe 

och allt annat som vi kan behöva, ICA. Efter en del problem i början fungerar det nu bra men jag 

vet att det har missats ibland och vissa varor har fallit bort ur beställningarna. Hör gärna av er om ni 

har synpunkter eller undrar över detta. 

 

Vi strävar efter att försöka minska kontanthanteringen på boendet och har därför valt att pröva en ny 

frisör, denna frisör skickar gärna faktura men de tar även kortbetalning vilket kommer att underlätta 

administrationen av handkassorna. Maila Linda Pirzadeh, 

linda.pirzadeh@vardstyrkan.se ,fakturaadressen om ni vill ha en faktura för frisörbesöket, skriv vem 

som är er närstående så ordnar vi resten.  

 

Vill även passa på och rekommendera att istället för kontanter i handkassan skaffa ett betalkort 

vilket underlättar när vi handlar åt era närstående, fler och fler butiker är idag kontantlösa vilket gör 

att det blir svårare att hjälpa till med enklare inköp. 

 

 

Glöm inte att gå in på Facebook för att se vad som händer i huset eller vår hemsida för mer 

information: 

www.vardstyrkan.se 

https://sv-se.facebook.com/vardstyrkan/ 

 

 

  

Höstliga hälsningar från Tomas med personal! 

 

 

 

Hör av Er om ni har frågor: tomas.bergius@vardstyrkan.se. Eller ring 0769-476749. 
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