TUNASTRANDS BLOGG SEPTEMBER & OKTOBER 2013
Hösten närmar sig med stora steg. Många vackra färger kommer vi att se i vår natur.
Tagit några fina bilder som jag vill delge Er.

Tunastrands vackra utsikt

Bilden togs från färdtjänstbussen på väg hem till Tunastrand

Vacker solnedgång från ”helikopterplattan” stranden nedanför socialförvaltningen
Torsdag 23 september
Denna dag åkte vi till fyren på underhållning med Jard samuelsson. Musikunderhållning
är något som våra kunder uppskattar mycket. Lyckan är stor, njut av bilderna.

Jard i närbild

Maj-Britt, Marina och Arne

Viola njuter av sången

Vi hann även in på sångstunden

Vi som åkte till fyren. Tack för fin underhållning Jard. Samuelsson

Onsdag den 2 oktober
Denna dag har områdes sjuksköterskor möte på Tunastrand. Vi bjuder alltid
på kaffe och gott fika bröd. Maria kommer med kameran i högsta hugg för att få
bildbevis.

Idag har vi även på Tunastrand uppmärksammat ”Seniorveckan” Vi har ordnat anhörigcafé
med Anna-Lena Hansson som gäst. Anna-Lena berättar hur anhörigteamet fungerar och vad
man har för aktiviteter till anhöriga. Finns det unga anhöriga som gärna vill starta en grupp så
kan man höra av sig till henne. Är du barnbarn, vän, så är man även välkommen att höra av
sig.

Utsmyckning utanför entrén

Marschaller utanför entrén möter upp ikväll.
Torsdag 17 oktober
Idag kom första snöfallet.

Tänk vad naturen förändras med dagarna.

Här kommer lite blandade bilder som har tagits under hösten.

Efter en god måltid blir det efterrätt

Bildcollage i entrén

Viola skapade en vetebulle av potatisskal

På väg till Tunastrand

Vi har en vacker natur och miljö utanför "husknuten" som vi kan erbjuda våra
hyresgäster och locka till njutbara promenader…

Sonja njuter på bänken nedanför Tunastrand

Vi promenerar samtidigt förbi denna vackra färgskrud

Vill TACKA alla bloggläsare, anhöriga, kollegor i arbetsteamet för många fina år som vi
har samarbetat. Det har varit mycket glädje för mig, att få så många fina möten,
erfarenheter, samt kunskap på Tunastrand.
Jag har sökt och fått en annan arbetsplats inom socialförvaltningen på vård och
omsorgsboende. Därför kommer jag inte att finnas kvar på Tunastrand.
Jag vet att det finns änglar och DU är en av dom.

Många Kramar till Er ALLA

Maria Kummu-Nilsson

