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2015 blir
medarbetarens år
Vi närmar oss julhelgen. Den helg på året som för många symboliserar
hopp och framtid. För egen del kan jag bara, efter novembers kompakta
mörker, välkomna det ljus som julen innebär.
Julen innebär även slutet på det gamla året
och därmed ett fokus på det nya året. För
oss alla som arbetar på Vivida eller som valt
att anlita Vivida som anordnare hoppas vi
att ni alla har haft ett bra år. Vi hoppas ock
så att 2015 ska bli ett bra år och hoppas ni
vill dela året med oss. För oss innebär 2015
ett nytänk. Vi vill nämligen göra 2015 till
ett relationens år.
Varje dag utför hundratals medarbetare
ett enastående arbete för alla våra kunder.
Därför vill vi lyfta er medarbetare under
nästa år. Vi kommer göra det genom att ta
fram era berättelser om era arbetsplatser
och verkligen visa hur bra assistans kan se
ut. Vi vill också lyfta våra kunder och låta er
berätta vad som är bra med just er assis
tans. Kanske kan det ge inspiration till an
dra som inte riktigt har det så bra som ni.
Under 2015 kommer vi också satsa stort
på våra arbetsledare. Ni är den grupp av
medarbetare som har en mycket central roll
på Vivida. Målet med satsningen är att ge er
en ökad trygghet i er roll och en ökad känsla
av en ”skjuts i er karriär”.
2014 har på många sätt varit ett intres
sant år. Den absolut största enskilda hän

delsen under året har varit att vi firat vårt
tioårsjubileum i oktober. Annars har året
inneburit många små och stora förändringar.
Många positiva men också en del tråkiga.
Som exempel kan jag nämna det som
många av er påverkats av, nämligen att
Försäkringskassan påbörjat sin kontroll av
assistenternas arbetstid. Även om arbets
tidreglerna är något vi alltid behövt följa
har den fyrkantighet som Försäkringskassan
tillämpar inneburit att många assistenter
fått sämre arbetsvillkor, inte bättre som
meningen var med införandet av kontrollen.
Ur ett positivt perspektiv är det, trots de
ekonomiska begränsningar som regeringen
inför för assistans, glädjande att vi ändå
kan erbjuda fler och bättre utbildningar
än tidigare. Det är också glädjande att fler
deltagit på utbildningarna under 2014 än
tidigare år.
Vi står inför slutet på ett gammalt år och
i början av ett nytt. Ett år som vi hoppas ska
gå i medarbetarnas och relationernas tecken.
Det är dags att lyfta fram de positiva kraf
terna i vår verksamhet och i vår omvärld
och ge dem chans att verka.
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Varje dag utför hundratals medarbetare
ett enastående arbete för alla våra kunder.
Därför vill vi lyfta er medarbetare under
nästa år.
Fredric Käll, VD Vivida Assistans
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Kalle är en sprudlande, kärleksfull kille som älskar kramar.
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Kalle hjärta livet
Redan från början fråntogs han sitt värde som människa.
Sjukvårdspersonalen informerade Kalles mamma Eija om hans oförmåga till både
det ena och det andra, men hon bestämde sig för att inte lyssna.
Hon bestämde sig för att ge sin son alla de förutsättningarna hon kunde för
att hans liv skulle bli så bra som möjligt utifrån hans förutsättningar.
Vividanytt har följt med Kalle, 22 år, under en dag i hans innehållsrika
och spännande liv.
AV: MALIN BRAUER

Något var fel
För 22 år sedan födde Eija sin son Kalle. Direkt
förstod hon att något inte stod rätt till.
– Han hade lite sneda ögon, och lite brett
mellan fingrarna, så de ville kolla om han
hade en extra kromosom, och det hade han
såklart, berättar hon. Resan som väntade
hade Eija aldrig kunnat föreställa sig. Men
för Eija var det självklart ända från början,
att Kalle skulle få leva ett liv så likt alla
andras som möjligt. – På sjukhuset fick jag
en lista med allt som mitt nyfödda barn inte
skulle kunna göra, han skulle inte lära sig
gå, inte lära sig prata, inte lära sig stå.
Direkt berättade man för mig att mitt barn
inte var något vanligt barn, och inte lika
mycket värd. Hur kunde samhället direkt
veta exakt vad mitt barn skulle klara av?
Och hur kunde de bestämma hans värde?
Ett liv utifrån sina förutsättningar
Eija är kock i grunden och när Vividanytt
besöker henne bjuder hon på en härlig
lunch i hennes trivsamma kök. Hon är en
varm och omtänksam kvinna som bestämt

sig för att hennes son ska få de bästa tänk
bara förutsättningarna att leva ett så bra,
och innehållsrikt liv som möjligt, utifrån
hans egna förutsättningar. Något hon lyckats
väldigt bra med.
Utrymme för utveckling
Kalle är en sprudlande, kärleksfull kille
med mycket värme som älskar att pussas
och kramas. Sina dagar tillbringar på en
daglig verksamhet som heter Pegasus i
Borlänge tillsammans med andra personer
med likvärdiga behov. På Pegasus känner
man Kalle och här får han all den hjälp och
det utrymme han behöver för att utvecklas
på det sätt han kan.
Gör saker i sitt tempo
På Pegasus möts Vividanytt av varma häls
ningsfraser. Det är ett glatt gäng som spen
derar sina dagar här. Tillsammans sitter de
med sina handledare och assistenter runt
ett stort matbord i en hemmalik miljö. Just
idag har de teckenspråksundervisning.
En handledare visar tecknet för ko, och de
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a ndra härmar. Någon ropar ”Mu” och grup
pen skrattar hjärtligt. Vid bordet sitter allt
så också Kalle. På Pegasus har han varit
sedan i våras och här trivs han verkligen.
– här får Kalle vara sig själv, och han får göra
saker i sitt eget tempo, berättar Jennifer,
som är Kalles assistent.

När förmågan inte räcker till
Kalle kallar henne ”Älskling” och skiner som
en sol när han ser henne. Jennifer är Kalles
stöd och hon finns vid hans sida och stöttar
honom när hans egen förmåga inte räcker
till. Det märks att de två kommit nära var
andra under åren, och mycket värme finns
dem emellan. Kalle njuter i fulla drag av
Jennifers närvaro. – Att jobba med Kalle är
härligt, ingen dag är den andra lik och man
får ofta så mycket glädje av honom, säger
Jennifer. Att spendera sina vardagar på dag
lig verksamhet är ett sätt för personer med
olika typer av funktionsnedsättningar som
inte har något annat jobb, eller utbildar sig,
att få en meningsfull sysselsättning. Målet
är en meningsfull vardag, miljöombyte, del
aktighet och gemenskap. Att delta i daglig

verksamhet är också tänkt att bidra till
personlig utveckling och främja delaktighet
i samhället.
Så självständig som möjligt
För Kalle handlar den dagliga verksamhe
ten om att förvalta det han lärt sig genom
livet, berättar Jocke som är handledare på
Pegasus. Jocke har jobbat med Kalle länge,
innan han kom till Pegasus var han anställd
på den skola där Kalle gick. Målet är att
Kalle ska bli så självständig som möjligt,
utifrån de förutsättningar han har. Man får
ta det i hans takt, helt enkelt, säger Jocke.
”Inte lätt hela tiden”
Att Kalles liv fungerar så här bra beror
mycket på människorna runt omkring
honom. Alla de som jobbar med Kalle
känner honom väl och har lärt sig hantera
honom, och de begräsningar hans funk
tionsnedsättning medför. – Det är inte lätt
hela tiden, när jag börjar se signalerna
gäller det att snabbt avleda Kalle för att
motverka ett utbrott, för då blir han svårt
att hantera, berättar Jennifer.
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Favoriten är bowling
Verksamheten på Pegasus är uppbyggd
runt ett flertal gemensamma, och enskilda
aktiviteter. För Kalle är det mycket som
händer under en vecka på Pegasus. Favorit
sysselsättningen är gymträning och bowling,
men också bad, matlagning och musik är
några av de många aktiviteter som före
kommer.

Glädjen är tydlig
Just idag står bowling på schemat, en timme
bowlar Kalle tillsammans med Jennifer.
Redan i hallen börjar Kalle lysa upp, och
man ser förväntningen i hans ögon. Jennifer
berättar att Kalle älskar att åka bil, för där
får han möjlighet att lyssna på musik och
digga med till hans favoritlåtar. På plats i
bowlinghallen vet han precis vad som gäl
ler, bowlingskorna åker på snabbt och smi
digt, kloten tas fram och han laddar. Det går
inte att ta miste på glädjen Kalle känner när
han lyfter sitt gula klot, lägger det på ställ
ningen, tar sats och trycker iväg klotet mot
käglorna. Spänt stirrar han på klotet på
dess väg mot käglorna och när det äntligen
slår ner merparten vänder han sig om med
världens största leende på läpparna och
springer mot Jennifer för att möta henne i
en high five. Samma sak gäller när det är
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Jennifers tur, för Kalle är det glädjen över
att bowla, snarare än att vinna som är vik
tig. Idag vinner Jennifer, och han är lika
glad ändå.

Älskar film
Efter bowlingen träffas vi hemma hos Kalle,
i hans trivsamma lägenhet ryms flera hund
ra filmer. Framförallt disneyfilmer är något
Kalle älskar. Bäst av alla är Djungelboken,
och han har flera olika upplagor av Djungel
boken i filmhyllan. I lägenheten har Kalle
fått inreda sin fristad, sin lugna plats i till
varon. Väggarna är fyllda med favoritdjuret
lejon och det märks att han älskar sitt hem.
Ett fantastiskt liv
När intervjun med Kalle börjar lida mot sitt
slut får jag en lång, varm kram av Kalle och
när jag går ut genom dörren slås jag av den
glädje och det lugn som Kalle har. Eija, och
de andra människorna runt om Kalle har
verkligen lyckats uppfylla Eijas önskan.
Utifrån Kalles förutsättningar lever han ett
fantastiskt och innehållsrikt liv, fyllt med
kärlek och omsorg. Hans människovärde är
enormt och den glädje han genom sitt liv
ger andra människor är påtaglig.


A RT I K E L NA M N

Utifrån Kalles förutsättningar
lever han ett fantastiskt och
innehållsrikt liv, fyllt med
kärlek och omsorg.
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Vad står högst
på din önskelista för Vivida,
eller assistansbranschen,inför 2015?
Anna-Karin Wallgren
HR-specialist

Jenny Lindberg
Avdelningschef Assistans

För Vividas del hoppas
jag att våra medarbetare
och kunder runtom i
landet kommer känna
en ökad delaktighet och
tillhörighet i Vivida under
2015 (och framåt).

Inför 2015 önskar jag att
våra kunder fortsätter
vara nöjda och trygga
hos oss på Vivida och att
vi utvecklar kommunikationen mellan grupperna
och kontoret så att det
är lätt och smidigt att ha
kontakt om viktiga saker!

Jörgen Andén
Avdelningschef Ekonomi

Sofia Lindin
Avdelningschef Juridik

Att sjuklönerna kan ersättas via schablonbeloppet
istället för via ansökningar
till respektive kommun.
Ingen ansökan är den
andra lik, vilket kostar
både assistansföretagen
och kommunerna runt om
i landet mycket tid och
pengar att hantera.

Att Vividas kunder och
andra personer med
funktionsnedsättning
får beslut om assistans
som väl motsvarar deras
hjälpbehov!

Katarina Pettersson
Avdelningschef Lön

Petra Klinteryd
Avdelningschef
Information/Marknad

Ett glatt år med nöjda
och glada kunder och
medarbetare!
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Att fortsätta utveckla
och få till fler träffar
och med nätverk för
anhöriga, kunder och
medarbetare.

K RÖ NI KA

Jag är en man mellan femtio och sextio som har ett neurologiskt funktionshinder sedan födseln.

Per-Johans tankar
TEXT: PER-JOHAN INGBERG

Så här under årets sista dagar känns det som om redaktionen
har skickat ut mig on a ”Misson imposible”, eller ett omöjligt
uppdrag skulle vi väl säga på svenska. Man har helt enkelt
frågat mig, – Hur skulle den perfekta assistansen se ut?
Den perfekta assistenten
När jag provar ut, eller justerar
mina hjälpmedel, och man frå
gar mig om de aktuella föränd
ringarna känns bra, brukar jag
skämtsamt svara, – Ja, om jag
bara fick ta hem teknikern och
placera henne eller honom i
min klädkammare. Precis som
Lill Lindfors schlager ifrån
1960-talet ”En man i byrån”.
Så är det ju med ”Den per
fekta assistansen” också. De
personer som jag i samarbete
med Vivida Assistans AB an
ställer måste ju vara något av
tusenkonstnärer. Visst har man
sina grundrutiner som dag för
dag är desamma, men man kan
ju få infall att just där och då
vill jag göra något utöver det
vanliga, då gäller det för assis
tenten att hänga med i sväng
arna.
Personkemi
När jag började med personlig

Per-Johans tips på julmusik

assistans en gång i tiden varna
de en god vän mig för att se as
sistenten som en extra kompis
och det är ju viktigt att man, så
långt detta är möjligt, är med
veten om sin ”roller”, du är gi
vare, och jag är mottagare av
assistans. Men samtidigt måste
man ju fungera i vardagen, det
är där det där trevliga men lud
diga begreppet ”personkemi”
kommer in i bilden. I min var
dag har jag och Vivida Assis
tans inte haft så svårt att hitta
personer som klarar av ”assis
tenthantverket”, när det kom
mer till fungerandet ihop läng
tar jag ibland tillbaka till min
ungdom. Under något år när
jag var så där fjorton år hade
jag en elevassistent som hade
en positivitet kombinerad med
pondus och en självklar känsla
för den enskilde individens
integritet. Denne elevassistent
hade en outtalad känsla för var
hans ansvarsområde började

Happy X-Mas – John Lennon & Yoko Ono
Låt mig få tända ett ljus – Jan Malmsjö
Stilla jul – Åsa Jinder
A Christmas Gift For You – Phil Spector
Nyårsballongen – Helen Sjöholm och Benny Anderssons Orkester

och slutade, vilket gav mig en
glädje och trygghet i skolarbe
tet, samtidigt som vår arbets
gemenskap flöt på genom var
dagen. Det är precis så jag vill
att assistans ska fungera!

Nu är det jul
Så här i juletid vill jag också
bidra med några tips inför de
stundande helgerna:
Kalle Anka och hans vänner, är
ju en stående punkt på julafton,
för många av oss. Så också KarlBertil Jonssons julafton. Lika
självklar har Svenssons Julafton
blivit ur Svensson, Svensson.
Vad jag vill tillföra är monolo
gon ”Mormor Gråter” av Jonas
Gardell, som till och från har
visats i SVT.
Till sist vill jag önska alla en
God Jul och ett Gott Nytt År,
hoppas att det blir den högtid
just ni drömmer om! Så tar vi
tillsammans nya friska tag
2015!
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Arbetsledarforum 2014
Arbetet som arbetsledare kan kännas ensamt och tungrott. Av precis den anledningen finns
Arbetsledarforum. Här får Vividas arbetsledare utbyta erfarenheter med varandra, inspireras
av olika föreläsare och ställa frågor om det som är svårt i deras arbete. Under två november
dagar samlades närmare 30 av Vividas arbetsledare i Örebro för årets upplaga av Arbets
ledarforum. Temat var kommunikation och föreläsaren Jon Forsell inspirerade!
Ta ansvar och utvecklas
Under Arbetsledarforum fick
deltagarna diskutera vi och
stärka varandra i rollen som
arbetsledare. Diskussionerna
handlade främst kring vilka
egenskaper som är viktiga för
en arbetsledare, och mest fram
stående var att man som arbets
ledare bör vara lyhörd, struktu
rerad, flexibel, ansvarstagande
och omtänksam. Gruppen tyck
te att det bästa med att vara ar
betsledare är att vara delaktig,
få ta ansvar och utvecklas.
Mer stöd önskades
För att klara av de olika utma
ningarna som arbetsledare
inom Vivida möter önskade
deltagarna mer stöd från Vivida
i form av kompetensutveckling
kring kommunikation och
ledarskap. Deltagarna önskade
också två utvecklingstillfällen
per år, gärna regionala och
lokala träffar, för att kunna
samverka lokala frågor, såsom
vikariehantering.
Arbetsmiljöutveckling
Under Arbetsledarforum fick
deltagarna diskutera och upp
dateras i arbetsmiljöfrågor.
Arbetsmiljö innefattar både
fysiska och psykiska förhållan
den på arbetsplatsen. På Arbets
12 · VIVIDANYTT · 4–20 14

ledarforum diskuterades det
hur Vivida ytterligare kan ut
veckla det systematiska arbets
miljöarbetet. En nyhet inför
2015 är hur vi på arbetsplatsen
arbetar med brandskydd och
utrymningsplaner, något som
kommer märkas av på Vividas
arbetsplatser under 2015.
”Väck inte den björn som
sover – Skjut den!”
Huvudföreläsare och inspiratör
under Arbetsledarforum 2014
var Jon Forsell, utvecklingskon
slut. Han pratade om att kom

municera mera, och deltagarna
blev tränade i kommunikation
och samtal. Temat för föreläs
ningen var ”väck inte den björn
som sover, – Skjut den!”. Före
läsningen och de praktiska öv
ningarna var mycket uppskat
tat bland deltagarna. – Den här
föreläsningen gav mig otroligt
mycket, jag känner mig laddad
för att gå ut i min grupp och an
vända mig av vdet Jon gav oss
idag!, berättade Petra som är
arbetsledare i Örebro.


AT T VA RA A R B ETS L E DA R E

Att kommunicera och
inspirera är Petras vardag
Att styra upp situationen i alla lägen, det är Petra Gunnarssons
uppgift som arbetsledare hos en av Vividas kunder.

För att vara en bra
arbetsledare bör man
ha känsla för ordning
och reda. Man bör
också ha bra fram–
förhållning.

Arbetsledare har Petra varit
sedan 2012, och hon tycker att
arbetet är väldigt roligt. Som
arbetsledare arbetar Petra med
en del administration på sin
arbetsplats, och är den främsta
länken mellan kunden och ar
betsgruppen. – Jag ska vara den
drivande kraften på min arbets
plats, och se till att genomför

andeplanen och andra beslut
följs, berättar Petra.
Att vara arbetsledare inne
bär för Petra också att vara in
spiratör. – Jag kan inte förvänta
mig att andra ska göra ett bra
jobb om jag inte gör det, säger
hon. För Petra är det viktigt att
man bibehåller ett gott arbets
klimat i gruppen trots perso

nalomsättning. Då är det viktigt
med rak kommunikation, och
snabb hantering av eventuella
konflikter, något som är en del
av Petras arbete.
– För att vara en bra arbets
ledare bör man ha känsla för
ordning och reda. Man bör
också ha bra framförhållning,
säger Petra. – Att vara arbets
ledare är ett stort uppdrag,
men det innebär inte särskilt
mycket extrajobb. Petra berät
tar att hon tycker att det kan
vara jobbigt när det trasslar till
sig. – Man kan alltid ringa kon
toret och få hjälp i tuffa situa
tioner, vilket är väldigt skönt,
avslutar Petra.

4 –2014 · VIVIDANYTT · 13

ARTDAR
ME
IKELNAMN
BETARU NDERSÖ KN I N G 2015

2015 är motivationens år!

Medarbetarundersökning
Vivida vill ständigt förbättras och utvecklas i vår verksamhet. Därför genomför vi
varje år en undersökning där du som medarbetare får berätta hur du har det på jobbet.
Resultatet av 2014 års undersökning ligger till grund för 2015 års utvecklingsarbete, och
2015 är motivationens år!

Tipsa oss!
Har du några tips på hur
Vivida kan arbeta för att
du ska få mer motivation
i ditt arbete? Med ditt
bidrag blir du med i utlottningen av biobiljetter.
Skicka ett mail till: malin.
brauer@vivida.se eller
sms till 076-760 33 74.

Bättre assistans
Vivida vill höja kvaliteten på assis
tansen, ordna bättre utbildningar
och vara förebilder i assistansbran
schen. Och så vill vi att du som
medarbetare ska må bättre, och
trivas ännu mer med ditt jobb. För
att ta reda på hur vi tillsammans
kan nå dit genomför vi årligen en
medarbetarundersökning. I den
ställer vi ett flertal frågor om allt
som rör din arbetssituation och
resultatet ligger sedan till grund
för nästkommande års utveck
lingsarbete.
Nöjda medarbetare
Medarbetareundersökningen 2014
visar att nästan alla våra medarbe
tare trivs mycket bra på jobbet, ni

gillar era arbetsplatser, arbetsupp
gifter och kollegor. Ni trivs med
Vivida och skulle gärna rekommen
dera oss som arbetsgivare. Det som
däremot kan utläsas av medarbe
tarundersökningen är att vi aktivt
behöver arbeta med motivationen.
Hur du som medarbetare kan känna
större motivation i ditt arbete är
därför ett av Vividas utvecklings
områden inför 2015. Exakt på
vilket sätt du kommer påverkas
av det här arbetet är inte fastställt
ännu. Det kan handla om allt från
utbildningsfrågor, till feedback
på ditt arbete och delaktighet på
arbetsplatsen. Klart är att 2015
blir ett år där motivationen står
i fokus!

ANNONS

Alla medarbetare på Vivida får 25% rabatt
på hela Hygienshoppens sortiment
I vårt sortiment hittar du bland annat engångshandskar, desinfektionsmedel för händer och
ytor, skyddsprodukter, tvål, tvättmedel, hudcreme m.m.
Vi har många fina varumärken som t ex Via, Comfort, YES, Oliva m fl.
På Hygienshoppen.se handlar du dina hygienprodukter med leverans direkt hem till din dörr.
Ange rabattkoden: VividaAssistans
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Ring oss gärna!
019-20 90 60

J UL K L A PP 2 0 14

Årets julklapp

Vivida stödjer
Läkare utan gränser

Till höger ser vi läkaren Stefan Liljegren tillsammans med en kollega i ebolabehandlingscentret ELWA III, i Monrovia, Liberia.

För att tacka alla våra medarbetare för deras goda och
mycket betydelsefulla arbete under 2014 har V
 ivida valt
att skänka årets julklappspengar till L äkare utan gränser.
Tillsammans är vi med och ger livsviktig sjukvård och
mediciner där det behövs mest.

Läkare Utan Gränser är en medicinsk
humanitär organisation som räddar liv
och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi
bistår människor som drabbats av kriser,
krig och naturkatastrofer oavsett politisk
åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.
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Julig pepparkakstårta
med lingonmousse
Servera en frisk pepparkakstårta till kaffet på julafton i år.
Vividas pepparkakstårta är otroligt lättgjord och smakar underbart
av lingon, citron och de klassiska pepparkakskryddorna.
Tårtan svänger du enkelt ihop under uppesittarkvällen. Lycka till!

Detta behöver du
Tårtbotten
1 paket kakmix ”mjuk pepparkaka”
Lingonmousse
350 g lingon
3/4 dl socker
1½ dl florsocker
3/4 dl vaniljkrämspulver
3 dl vispgrädde

Frosting
60 g mjukt smör
5 dl florsocker
1 tsk vaniljsocker
1 msk färskpressad citron, saften
100 g Philadelphiaost

Gör så här
Tårtbotten
Följ anvisningen på paketet, men häll smeten i en rund springform,
ca. 24 cm i diameter. Grädda enligt anvisning på paketet och låt svalna.
Under tiden som kakan gräddas gör du lingonmoussen och frostingen.
Lingonmousse
Koka socker och lingon tills det hela liknar en sylt, ca 7-10 minuter.
Rör ner vaniljkrämspulver och florsocker och låt svalna. Vispa grädden
och vänd ner den i lingonblandningen.
Frosting
Vispa smör, florsocker, vaniljsocker och citronsaft tills det blir en krämig
röra. Vänd sedan ned philadelfiaosten.
Montering
Lingonmoussen läggs sedan emellan de två bottnarna, bred sedan frostingen på toppen av tårtan. Dekorera valfritt. Vividanytt dekorerade med
färska tranbär som rullades i äggvita och sedan strösocker.
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Blossa alkoholfri glögg

Blossa Frisk

4,8 poäng

0,5 poäng

”Det är så här glögg ska
smaka!”

”Noll julkänsla.
Smakar varm flädersaft.
Midsommarglögg.”

”Mycket god! En klar favorit
med mycket julkänsla på
flaska! En riktig klassiker.”

”En släng av ljummen mid
sommar… Blå blå vindar
och vatten…”

Dufenkrooks Fikon &
Portvin – Lättvinsglögg

God Jul Glögg
3,2 poäng

0,4 poäng
”Ingen glöggsmak! Smak av
hallongodis. Syntetisk.”
”Hemsk!”
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”Doftar mjuk pepparkaka –
men skenet bedrar!
Här gömmer sig en sliskig
dryck som mer liknar en
sötsur sås från ett kinahak än
en välsmakande julglögg!

J ULS PEC I A L

Fläta fina julhjärtan!
Så här enkelt flätar du fina hjärtan att hänga i julgranen.
Det här behövs:
Pappersark i olika mönster och färger. Sax och1 lim.2

3

Gör så här:
1. Klipp ut två delar i dubbelvikt papper, vikt kant neråt.

2. Trä flikarna som mallen visar.

3. Klipp ett rakt handtag och limma fast!

Två urklipta delar i dubbelvikt papper,
vikt kant neråt.

1

1

2

2

3

3

Börja med flik 1
Trä över, genom, över
Flik 2
Trä genom, över, genom
Flik 3
Trä över, genom, över

Snyggt!

Nu är det bara att hänga upp!
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VIVIDA 10 Å R

Tack för uppvaktningen!
För att fira Vividas 10-årsjubileum öppnade vi dörrarna på Vividas kontor den 10 oktober.
På schemat stod tårtkalas, mingel och aktiviteter för stora och små! Bland annat kunde
gästerna ställa frågor till personalen, gå en tipspromenad och så fanns en fiskdamm för
både stora och små. Tillställningen blev mycket lyckad! och Vivida vill på detta sätt tacka
för den uppvaktning vi fått i samband med firandet av vårt 10-årsjubileum.

Vårens utbildningar
Vill du utvecklas?
Under våren 2015 håller Vivida ett antal utbildningar. Bland annat kan
du fördjupa dig i ”Professionellt förhållningssätt och värdig vård”, HLR,
”Arbetsglädje och motivation” och Arbetsledarutbildning.
Datum för vårens utbildningar hittar du på Vividas hemsida, www.vivida.se
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Gott Nytt Å r
och

önskar

alla vi på Vivida Assistans!
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Tips på julmusik

Sarah Dawn Finer – Winterland

Magnus Carlsson – Happy holidays

Sarah Dawn Finer släpper en skiva helt på svenska lagom
till jul. Vackra, sinnliga låtar på temat vinter och jul.
Det här är skivan för dig som lessnat på Carolas jul och
bjällerklangsmusik. Fantastiskt vackert!

Att Magnus Carlsson kan sjunga är ingen nyhet, men
att han kan sjunga jazz trodde vi inte! Det här är riktigt
bra! Skivan är så där perfekt julglittrig och passar dig som
söker en modern, nytänkade version av Frank Sinatra!

Weeping willows – Christmas time has come

E.M.D – Välkommen hem

När du tillslut kräkts på all bjällerklang och sökert lite
vintrigt vemod och glittrande poprock är det Weeping
willows du ska lyssna på. Deras skiva ger fantastisk
julstämning utan att bli käck. Årets bästa julskiva!

Vi kan ju bara inte låta bli, för de där riktigt mysiga stunderna med varm glögg och sprakade brasa behövs den
här skivan. Strålande stråktoner och mjuka mansröster.
Det här är julmusik på riktigt!
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Har du flyttat eller bytt e-postadress?
Vi vill gärna veta om du har flyttat eller
ändrat e-postadress. Det för att du ska
få viktig information och Vividanytt även i
fortsättningen.
Maila in din nya adress och/eller
din e-postadress till vivida@vivida.se

Julens öppettider på Vividas kontor
När kontoret är stängt kan du vid akuta
bemanningsärenden ringa vår akut
telefon som har nummer 020-10 30 00.
Övrig tid är kontoret öppet som vanlig
mellan 8:30 – 17:00

Släck ljusen!
Glöm inte släcka
ljusen i helgerna!
Kom ihåg ledorden:
Rädda – Larma – Släck – Utrym.
Titta gärna på Brandskydds
föreningens film på
www.brandskyddsforeningen.se

Du vet väl att…
…du som assistent får ett
assistent-id från Vivida?
Som assistent får du ett Assistent-Id
som visar att du är personlig assistent hos oss. Kortet gör att du kan
följa med din kund gratis på aktiviteter såsom bad, sportevenemang
med mera. Kontakta din assistent
chef för mer information.

23 december
8.00 – 12.00
24-26 december
stängt
30 december
8.00 – 12.00
31 december
stängt
1 januari
stängt
6 januari
stängt

Facebooktävling
Vivida finns på Facebook.
Gilla vår sida och dela med
dig av ditt bästa recept på
julgodis, så deltar du utlottningen av biobiljetter!

Häng med oss
på Facebook!

Vivida vill gratulera alla
kunder och medarbetare
som fyller jämt under
november, december
och januari!
NOVEMBER
Hanna i Tärnsjö – 30 år
Jeanette i Västerås – 40 år
Catarina i Trångsund – 50 år
Annelie i Vintrosa – 50 år
Emelie i Norrköping – 20 år
DECEMBER
Sofie i Valdemarsvik – 40 år
Victor i Visby – 20 år
Ahmed i Spånga – 30 år
Jessica i Västerås – 30 år
Ahmed i Uppsala – 20 år
Anita i Nora – 60 år
Ayesha i Uppsala – 50 år
JANUARI
Angelika i Västerås – 30 år
Liselott i Västerås – 50 år
Malin i Skoghall – 30 år
Marie i Nora – 50 år
Elin i Katrineholm – 20 år
Filippa i Trosa – 20 år

Förnamn Ef

920309-XX

XX

ternamn

är anställd som
vid Vivida As personlig assistent
sistans AB.
Kortet

gäller tills
och får ej öve ammans med giltig ID-h
rlåtas till ann
andling
an person.

Personlig a

ssistent

Vivida Ass
istans AB ·
Telefon 019
Box 1814 ·
-555 43 00
701 18 Öre
· Fax 019-55
bro
5
www.vivida-a 43 99 · Org.nr: 556666
-3265
ssistans.se

4 –2014 · VIVIDANYTT · 23

Vivida
Assistans
– Med högre kvalitet!

Vivida Assistans är ett rekommenderat R-företag
sedan 2008 med dubbellicens sedan 2012

www.vivida.se

