TUNASTRANDS BLOGG MAJ 2013
Onsdag 1 Maj
Idag har vi varit ute på vår promenad. Tittade runt på hur det börjar växa i träd,
buskar och rabatter. Snart har vi sommaren här.

Rut njuter i vårsolen fast det blåser

Potatislandet

Snart blommar det i denna blombänk

Träd i knopp

Varje Onsdag så är Mikael runt på avdelningarna. Han sjunger och spelar gitarr.
Kunderna väljer själva om man vill lyssna eller sjunga med.
Fredagarna så har vi ju Bertil som fikar och pratar om olika ämnen. Läser ur bok eller
berättar roliga historier. Ja allt vad han kommer på för stunden.

Onsdag 15 Maj
Tog promenad med kunder, tittade på den fina utsikten vi har vid stranden.

Isen har precis försvunnit från viken i dagarna.

I huset så har personalen planeringsdag och har hälsa som tema.

Söndag 19 Maj
Nu börjar värmen komma, flickorna har gjort fint på altanen tidigare, så nu väljer vi att
sitta ute och njuta.

Maj-Britt sätter sig i skuggan och när hon lämnar bänken tar Viola chansen att vila.
Tisdag 21 Maj
Vädret fortsätter …. Strålande sol. Nu skall utemöblerna rengöras och vi får stor hjälp
av Sonja och Stig

Vi ser till att det blir rent å snyggt

Onsdag 22 Maj
Plan A har anhörig träff och bjuder på mat. Vi hade en mycket trevlig kväll.
Tack till Alla som kunde vara med.

Lax

Borden dukade

Rut och Maria samtalar

Viola spexar för fotografen

Arja och Maria förbereder maten

Torsdag 23 Maj

Titta vad skotten har vuxit som vi planterade i april.

Förra hösten så ringde jag bygglinjen på
Kungsfågeln och fick hjälp med att klassen
gjorde grillbänkar till vårt boende. Nu är dom
ute och vi kommer verkligen att njuta när vi
sitter å grillar. Tack till läraren Lars och hans
elever.

Sista veckan i Maj kom ”ryssvärmen”. Nu
passar personalen på att ta ut våra kunder,
man grillar och går på promenader. Mycket
vätska behövs och solhattar. Glöm inte
solskyddskräm.

Under Juni-Juli tar bloggen sommar lov.
Återkommer i Augusti med bilder från
sommarens aktiviteter.

SKÖN SOMMAR TILL ER
ALLA LÄSARE. NJUT AV
VÄDERT NÄR NI KAN
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