
 
 

 

Nyhetsbrev 

Augusti 2022 

 

Vi är redan inne i augusti. Under sommaren har vi 

laddat batterierna och är nu redo för höstens 

äventyr. 

 

Nyheter i chefsledet 

Den 15 augusti välkomnade vi Anna Söderström som 

ny chef. Anna kommer att bli ansvarig för avdelning 

Liljekonvaljen, Rallarrosen och HSL. Anna är 

legitimerad sjuksköterska och har 

arbetslivserfarenhet från äldreomsorg, hälsocentral 

samt vårdläraryrket.  

 

Sommar 2022 

Nu går vi mot höst och med detta kommer projektet 

flytt av höns. Det är dags för våra kära fjädervänner 

att flytta tillbaka till sitt fasta hem och vi välkomnar 

dem återigen nästa sommar. Denna sommar är 

första gången i Björknäsgårdens historia som vi har 

haft turen att ha ungdomar hos oss. Varför vi inte 

haft denna möjlighet tidigare har varit pga 

pandemins framfart.  

 

Covid-19 

Vi ser att smittspridning av covid-19 ökar markant i 

samhället. Vi vädjar besökare till Björknäsgården att 

avboka besök om ni känner minsta 

förkylningssymtom som kan vara symtom på Covid-

19.  

Exempel på symptom är: 

- Feber 

- Hosta 

- Trötthet 

- Nedsatt lukt- och smaksinne 

- Halsont 

 

Välkomna till Anhörigmöte 

Ni är varmt välkomna på anhörigmöte den 20 

september 17:30-19:00. Vi planerar för ett fysiskt 

möte i Metropolen och det kommer även att finnas 

möjlighet att delta via Teams. Skicka 

intresseanmälan per mail med hur många ni är som 

kommer närvara samt hur ni önskar delta (fysiskt 

eller via teams). Sista anmälningsdag 14/9. 

 

Hanna Malmström, verksamhetschef 

hanna.malmstrom@norlandia.com 

Anna Söderström, enhetschef, 

anna.soderstrom@norlandia.com 

 

Veteranbilsträff  

I augusti fick vi finbesök av veteranbilar vilket var 

väldigt uppskattat av många. Både utställare och 

boende. Bilarna väckte gamla minnen hos många. 

Efter fikat erbjöds boende som önskade att följa 

med på en tur. Vi på Björknäsgården hoppas på fler 

besök och cruising-turer framöver.  

 

   
Foto Bild från 3 augusti när veteranbilarna kom på besök.  
  

Köket 

Vi håller tidsplanen och räknar med att starta 
storköket tidigare än planerat, redan den 29 augusti. 
Köksteamet har fått klartecken att servera mat till 
samtliga avdelningar på huset redan 29 augusti.  
 

Hälsningar 

Hanna, Maria och Anna 
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