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Så er vi kommet godt i gang med hverdagen på Ida Marie.
Der er kommet senge, linned og hjælpemidler samt ved at blive lavet
beboerkøkken på 1 sal. Derudover har vi stadig en del håndværkere
gående i huset, vi beklager rodet.

.

Vi har haft brandtilsyn der desværre har oplyst de små hyggelige tvstuer samt møbler der står på gangene, ikke længere må være der. Vi
arbejder på at finde hjemlige alternativer.
Køkkenet er kommet godt i gang, de har haft besøg af
fødevarestyrelsen og fået den første smiley.
På alle Mariehjem gennemføres der årligt en beboertilfredshedsundersøgelse. Det har medført at beboerne allerede efter
25 dage har skulle tage stilling til bl.a. aktivitetsniveau, maden mv. Vi
har kunnet konstatere at alle var glade for maden og vi skal have
fokus på aktiviteter.
Der bliver sat Aktivitets kalender op på den nye opslagstavle ved
indgangen og vi arbejder på at få en op på 1 salen. Der skal tages
forbehold for ændringer.
Forslag til aktiviteter/ underholdning, et digt eller en god historie, må
det meget gerne gives på en seddel med navn, til Anya BækstedSouschef og ergoterapeut.

Nattevagterne Pia og Elizabeth var på arbejde ved overtagelsen d. 1.9.
Der blev hurtigt skålet i danskvand med Forstander Karina Majgaard
og Souschef Anya, inden de fortsatte arbejdet.

Birgit i lejlighed 101
Erik i lejlighed 107

Ulla i lejlighed 118

Johanne i lejlighed 12
og
Der arbejdes på at gøre alle krogene på Ida Marie hjemlige. Her er
Vicky i gang ved indgangen.

Ulla og Ole i lejlighed 17 og 23.

Det var hyggeligt så længe det varede. Brandtilsynet har desværre
meddelt at vi ikke må have de nuværende møbler stående grundet
brandfare. Vi gør hvad vi kan for at få etableret nogle lovlige og
hjemlige hyggekroge og tv-stuer. Vi har fået etableret dagligstue i
den tidligere kirkesal for at have et sted at samles.

