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Öka välmåendet hos våra invånare
I detta nummer kan du läsa mer om

Jag måste få börja med att säga hur otroligt glad
jag är över allt bra som görs och som är på gång
för våra invånare runt om i vår förvaltning, och
i kommunen i stort. Vi har lagt ner ett
stort jobb för att på flera sätt öka
både patientsäkerheten och rättssäkerheten mot våra invånare.
Vuxen- och omsorgsnämnden
har tålmodigt läst igenom och
tagit beslut om många nya
riktlinjer, alltså styrande dokument som i våra verksamheter
spelar en viktig roll i vårt mål för
en ökad patientsäkerhet och ökad
rättssäkerhet.

höstens torsdagsträffar på Powerhuset och vad
som sker där i december. Vi presenterar även
husets två nya värdinnor, som tillsvidare
kommer att bemanna huset dagtid.
Det känns toppen att den som
känner för att prata av sig eller ta
en fika med någon nu kan kila
in på Powerhuset och göra det!
Vi presenterar även en av alla
värdefulla medarbetare som vi
har på Socialkontoret och bjuder på reportage från Ekhagens
äldreboende.

En stor förändring väntas också ske
för både Vuxen- och omsorgsförvaltningen och
Vuxen- och omsorgsnämnden vid årsskiftet – då
hoppas vi på att få byta namn! Ärendet ska upp
för beslut i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige i december och vi återkommer därför
med mer information kring detta i årets sista
nyhetsbrev.

Aktiviteterna på Powerhuset, som sker i

samarbete mellan kommunen, PRO och SPF,
är också något som jag är väldigt glad över. De
har blivit välbesökta och verkar uppskattade.
Det är också ett sätt att öka välmåendet hos våra
invånare då vi strävar efter att få folk ur sina
hem till tillställningar där man får möjligheten
att umgås med andra. Att både få röra på sig och
delta i sociala sammanhang är enormt viktigt för
att främja välmåendet och förebygga både fysisk
och psykisk ohälsa. Inom en snar framtid kommer vi även att kunna erbjuda mer individuella
aktiviteter vilket innebär att de som verkligen
inte vill gå ut ur sina hem kan få besök hemma
istället.

Jag önskar er alla en fin första advent och
en trevlig läsning
såklart!
Ann Malmström
Förvaltningschef
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Populära torsdagsträffar på Powerhuset
Sedan slutet av oktober har Gnesta kommun i samarbete med PRO och SPF
anordnat informationsträffar varje torsdag på Powerhuset. De uppskattade
torsdagsträffarna bjuder på matnyttig information och tillställningar där alla
som vill är välkomna att delta.

Träffarna som ordnas på Powerhuset varje
torsdag mellan klockan 13-15 har snabbt blivit
populära. Runt 25-30 personer i snitt har besökt
träffarna som avslutas med en uppskattad fikastund. Besökstoppen blev under informationen
om framtidsfullmakt.
– Då kom det drygt 75 personer, det var så fullt
då så många fick stå. Det är ett väldigt aktuellt
ämne och vi kommer försöka köra den informationen igen även i vår för dem som missade den
nu, berättar SPF:s ordförande Jan Ancker.

hösten och besökarna har även fått ta del av
Skrönor från Gnestabygden med Bengt Landin.
Svenska Kyrkans församling kommer också
att informera liksom kommunens demenssamordnare Viktoria Axzell, och den 12 december
väntas Luciafirande.
– Det känns som ett lyckat koncept så långt. Vi
har haft bra föreläsare inom olika ämnen. Vi vill
få folk att hitta hit och samtidigt får de ta del av
viktig information. Redan nu har vi börjat planera för vårens träffar, fortsätter Jan.

När VOFnytt besöker
Powerhuset den 15

Bra föreläsare inom
olika ämnen
Matnyttig information
från Gnesta hemtjänst,
Fixartjänst, Biblioteket
och Medborgarkontoret
är exempel på andra
teman som varit under

november står kommunens konsumentvägledare Annika Klerdal och
Elisabeth Mattsson för
informationen.
– Vi tycker det är kul att
vi blivit inbjuda hit. Det
här är ett jättebra forum
för oss att nå ut till målgruppen seniorer. Vi vill
hjälpa dem genom att lyfta vad
de har för rättigheter, möjligheter
men också skyldigheter som konsumenter, förklarar Annika.

Runt 25 personer slöt upp på Powerhuset för att lyssna på konsumentvägledarna Annika Klerdal och Elisabeth Mattsson.
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– Vi kommer därför bland annat
informera om öppet köp, ångerrätt, returer och reklamation,
konsumentlagar, lån och vad som
gäller kring exempelvis telefonförsäljning där många äldre har
känt sig lurade ibland, tillägger
Elisabeth.

ö

Läs mer på nästa sida!
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Ett gäng glada damer sitter vid ett bord och

oss nya saker som vi inte kan men som vi borde
kunna, säger de nästan i kör.

fikar tillsammans efter att de tagit del av konsumentvägledarnas information. De tycker alla att
träffarna är ett bra koncept.
– Vi är jättenöjda! Vi har varit på de flesta av
träffarna och kommer försöka gå på de som är
kvar också. Det är en förmån att kunna ta del av
den här typen av information och hjälp. Vi lär

– Vi har till och med flyttat på vår sång innan
för att kunna vara med här. Det är så roligt att
komma hit och bara umgås med alla, det är ett
härligt gäng här!

Torsdagsträffarna fortsätter:

Ett demensvänligt samhälle – vad innebär det?
Torsdagen den 6 december är det kommunes demenssamordnare Viktoria
Axzell som står för informationen på Powerhuset. Viktoria kommer att prata
om hur demenssjukdomen påverkar människor men också om vad alla runt
omkring kan bidra med för att hjälpa.

I Sverige finns 160 000 personer med en demenssjukdom och antalet växer från år till år.
De flesta bor hemma under många år. Därför
är det högst troligt att vi alla träffar någon med
demens i vårt dagliga liv. Tillvaron kan bli
så mycket bättre för de som har en
demenssjukdom och deras anhöriga om de möts av förståelse,
menar Viktoria.

omgivningen blir otålig, irriterad, skäller och
inte försöker förstå, då blir det hela ännu värre,
fortsätter hon.
Tillsammans kan vi göra skillnad
Många människor med demenssjukdom kan göra mycket själva, men
ibland behöver de hjälp.
– Denna hjälpande hand kan
vi alla bidra med. Det kan vara
till exempel att hjälpa någon
som letar efter en vara i butiken, kämpar med betalning,
att komma på rätt buss eller att
hitta vägen. Tillsammans kan vi
göra skillnad!

Som demenssjuk klarar

man sig oftast bra de flesta
dagar och i många situationer.
– Att leva med en kognitiv
nedsättning, som kan variera från
dag till dag och som också förändViktoria Axzell
ras och försvåras med tiden, är givetvis
Undersköterskan och tillika Silviasyssvårt. Att plötsligt hamna i en situation som
tern Viktoria Axzell har mer än 20 års erfarenhet
man gjort tusen gånger tidigare i sitt liv, men
av arbete inom demenssjukvården, bland annat
inte minnas vad eller hur man ska göra, det är
från Silviahemmet som är ledande inom utbildskrämmande, berättar Viktoria inför föreläsningning av vårdare och handledare inom demensen.
sjukvård.
– Det kan säkert också kännas kränkande. När
Kom gärna och lyssna på Viktorias information om demens på Powerhuset, Dagagatan 22,
torsdagen 6 december klockan 13-15. Fika serveras till självkostnadspris.
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Möt Powerhusets nya värdinnor
Sedan en dryg månad tillbaka bemannas numera Powerhuset av de två nya
värdinnorna, Britt-Marie och Marjo. Med deras hjälp så står nu dörrarna
öppna varje måndag till fredag under dagtid för alla som vill komma förbi.

på Powerhuset på allvar. Ingen av dem kommer
att jobba heltid, men planen är att komplettera
varandras tider så pass att de kan bemanna huset
tills vidare måndag till fredag mellan klockan
10-15.
– Vi kommer att hjälpa till med städ, tvätt, att
pynta och göra det hemtrevligt i lokalerna. Vi
kommer även att duka inför möten och hjälpa
till med eventen här, sköta bokningar av rummen och såklart även umgås med Powerhusets
besökare, berättar Britt-Marie.

Britt-Marie Samuelsson och Marjo Hiulumäki
har båda fått anställningen Extratjänst med
stationering på Powerhuset, genom ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunens
enhet för vuxenutbildning och arbetsmarknad.
Det gör att både kommunen, PRO och SPF nu
får ett stort stöd i det dagliga arbetet med att
driva Powerhuset.

Efter tre veckors introduktion har nu

Britt-Marie och Marjo fått dra igång sitt arbete

– En stor del av vårt uppdrag handlar ju
just om att ta hand om dem som kommer
hit. Spela kort, ta en fika eller bara prata
en stund. Vi finns här för dem som vill
umgås, tillägger Marjo.

De tycker båda det är roligt att ha fått

Britt-Marie Samuelsson och Marjo Hiulumäki bemannar numera
Powerhuset för den som vill kika in för en pratstund eller fika.

jobb som Powerhusets värdinnor och har
redan fått mycket positiv respons på sitt
arbete.
– Det vi gör känns väldigt uppskattat av
dem som kommer hit. Vi får dagligen höra
hur fint vi gjort det och liknande. Det är
kul att vara här och det känns bra att få
känna sig behövd, avslutar de tillsammans.

Välkommen på Nobelmiddag på Träffpunkten
Måndagen den 10 december bjuder Gnesta kommun i samarbete med Röda Korset in till Nobelmiddag på Träffpunkten. Välkommen att ta del av en trerättersmiddag med sann Nobelkänsla!
Plats: Träffpunkten, Torggatan 16 B i Gnesta
Tid: Klockan 11.30-13.30, välj mellan två sittningar.
Pris: Ordinarie lunchpriser; 52 kr för pensionärer och 70 kr för övriga
gäster.
Föranmälan: Till Pia Höglund i köket på Träffpunkten eller via telefon 0158 - 275 154, senast 7 december.
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”Service kommer av bara farten – så länge
man har rätt förutsättningar”
I sin yrkesroll på Socialkontoret möter hon ofta människor som befinner sig i utsatta
situationer. För Jenny Gustafsson handlar service därför om att kunna se individen
bakom människan och alltid bemöta dem hon träffar med omtanke och respekt.

Jenny Gustafsson har arbetat på Individ- och
familjeomsorgen de senaste sju åren. Som
utvecklingssekreterare arbetar hon med dödsboutredningar och faderskaps/föräldraskapsutredningar, men även med statistik, analys och
uppföljningar.
Jenny trivs i rollen där hon får möjlighet att hjälpa andra, både klienter och medarbetare.
– Det är ett viktigt arbete som
behövs och som ger mig mycket
tillbaka. Att arbeta med service är något jag trivs med
och som kommer av bara
farten, så länge man har
rätt förutsättningar, säger hon och fortsätter:
– Service handlar om
att allt ska falla på plats
i ett sammanhang, vilket
det gör här. När min
personlighet klaffar med
och tas tillvara på av den
organisation jag arbetar i, då
blir jag mitt bästa jag.

och lagar men vi kan arbeta på ett annat sätt nu.
Det gillar jag!

Att arbeta med tillgänglighet och bemö-

tande är otroligt viktigt i den roll Jenny har på
Socialkontoret.
– Alla människor har samma värde och förtjänar
att bemötas med respekt, oavsett varför
de besöker oss. Jag försöker också
att ge snabb service och fokuserar på att se lösningar istället
för svårigheter.
Uppmärksammas för
sitt arbete
Nyligen bjöds Jenny in
till förvaltningsledningen, där hon uppmärksammades för ett fint
utfört arbete.
– Jenny har en otrolig
serviceanda och gör det där
lilla extra utan att någon ber
om det. Hon har en öppenhet,
tillgänglighet och snabbhet mot våra
klienter men även internt där hon är ett bra
stöd. Hon sprider positivitet och har en förmåga
att lyfta sina medarbetare, berättar verksamhetschefen Mats Engström.

På kontoret får man som medarbetare ta

plats, vilket är viktigt menar Jenny, liksom att få
utlopp för sin energi med utmanande arbetsuppgifter. Det skapar stimulans och bidrar till
att hon också kan finnas där för sina kollegor.
Individ- och familjeomsorgen har även förändrats mycket det senaste året sedan verksamheten
fick en ny chef.
– Vi har genomgått en förvandling från en
statisk traditionell verksamhet till en utvecklande
dynamisk arbetsplats där det lönar sig att vara
hungrig. Vi ska givetvis förhålla oss till rutiner

Jenny blev hedrad över utmärkelsen men
framför allt över möjligheten att få lyfta fram
den organisation hon arbetar i.
– Det var extra roligt att få berätta om den
utveckling som skett hos oss och det arbete jag
själv gör. Jag är stolt över att jobba på just min
arbetsplats!
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Trevliga aktiviteter på Ekhagens äldreboende
Internationell lunchbuffé, kakbuffé, höstfest med findukade bord, god
mat och liveunderhållning, dans, musik och julmarknad – det är en del av
de evenemang som ordnats på Ekhagen under hösten och som piffar till
tillvaron lite extra för de boende.

Evenemangen ordnas utöver de aktiviteter som
sker dagligen på äldreboendet. Den internationella lunchbuffén, som ordnades även förra
året, har gjort succé i år igen. Ekhagens aktivitetssamordnare Pia Bergenhall tycker det är kul
med mat och strävar efter att de boende ska få
chansen att pröva lite andra maträtter.
– Vi har en mångkulturell personalskara här på
Ekhagen så varför inte använda oss av det och
göra något fint för de äldre på ett internationellt
tema. Det är roligt att få bjuda de boende på
något annat än de traditionella rätter som lagas
enligt den vanliga matsedeln, säger hon och
fortsätter:

Palestina. De boende gillade maten och uppskattade även de kläder vi hade på oss från våra
hemnationer.

Under höstfesten bjöds det på liveunder-

hållning från Näckrosorna, Scenkonst Sörmland
har även varit på besök med sin föreställning
Bitterljuv barock och romantisk renässans och
det har även ordnats en julmarknad. De flesta
evenemangen har varit öppna för både boende,
anhöriga och kringboende, medan vissa bara
varit avsedda för de boende.
– Vi har också fått hjälp från Björnlunda väntjänst och Röda korset. Även PRO-kören och
PRO-dansarna ställer upp för oss då vi ordnar
evenemang för våra äldre och det tackar vi för!
De olika temakvällarna, bufféerna och eventen
har blivit väldigt uppskattade, avslutar Pia.

– På den internationella lunchbuffén bjöd vi på
maträtter inspirerade från personalens hemnationer, så som Kenya, Thailand, Eritrea, Haiti och

Findukning hör till när det är fest!
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Fler bilder från hösten på Ekhagen!

Personalen bjuder på internationell mat.

Julmarknad och kakfrossa har det också blivit.
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