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Fyra väl mogna rockande män med 
instrument – glögg, lussebullar, 
pepparkakor och godis på bordet. 
Det var serverat för gemenskap 
och fest när Attendo Spadvägen 

i Älvsjö bjöd in på årets adventsfika och det 
gick inte att ta miste på glädjen hos såväl med-
arbetare som boende och besökande anhöriga 
denna sista onsdagseftermiddag i november. 

I festlokalen möter ett gäng glada medarbeta-
re upp. Effie, Cigdem, Zina och Therese – alla 
är med och fixar med det sista innan bandet 
räknar in. Stämningen är på topp och förvänt-
ningarna på dagens övningar är höga. 

– Nu är fikabordet framdukat och det börjar 
fylla på med förväntansfulla ”gäster”. Det här 
är en dag då vi ser fram emot att få umgås re-
jält och fira in adventstiden. Vi hoppas att det 
här blir en härlig dag med mycket glädje, sä-
ger Cigdem som är aktivitetsansvarig.

 
Med på noterna
New Generation är mer eller mindre husband 
på Spadvägen. Storhetstiden var på 60-talet 
och då låg de på Tio i Topp i tid och otid. Men 
man är aktiva än i dag om än med starkt re-
ducerad originaluppsättning. Sättningen för 
dagen är bas, klaviatur (med trummor) gitarr 
och sång – och bakom stratocastern står ingen 
mindre än Micke Areklew som en gång tur-
nerade i USA med Björn Skifs och Blåblus. 
Någon Hooked On a Feeling blir det dock inte 
idag men rejält med feeling i övrigt när boen-
de, personal och besökande anhöriga sjunger 
med, klappar takten och njuter av hits som 

Diana, Me and Bobby McGee, Can´t Buy Me 
Love, Oh Carol, Somebody´s Taken Maria 
Away, A Whiter Shade of Pale – och många 
fler. Och visst blir det även lite dans, även om 
det är trångt, för det är minst sagt fullsatt.
 
Glada besökare
Det är glädjande många anhöriga och bekanta 
som tagit sig upp till Spadvägen för adventsfi-
ka och i vimlet träffar vi till exempel Elisabeth 
som är på besök hos Edit som är 103 år.

– Det här är ju verkligen ett jättetrevligt 
initiativ och Edit, som varit med om några 
stycken events här på boendet tycker att den 
här dagen ligger i topp. Jag åker till Edit en 
gång i veckan och hälsar på men den här typen 
av evenemang känns verkligen lite extra och 
kul. Jag tycker att jag har en bra relation med 

personalen här och de är jättefina. Och verk-
samhetschefen, som heter Daniel, är verkligen 
toppen, säger Elisabeth.

Och frågar man Edit själv, så har hon haft en 
bra eftermiddag.

– Ja, det är ju fantastiskt trevligt och väldigt 
bra musik, även om jag ibland kan tycka att 
det blir lite starkt i mina öron, säger Edit.

Framåt för Spadvägen
Det är bra dagar på Attendo Spadvägen och 
för Daniel Ekman, verksamhetschef och biträ-
dande Susanna Frost har det varit ett fint år på 
många sätt. 

– Det här är världens finaste boende och jag 
är så oerhört stolt över hela den här platsen, 
inklusive medarbetare, miljön, omgivningarna 
och huset i sig. Vi har det väldigt bra här. Allt 

fler flyttar in och vi har öppnat vår översta vå-
ning som vi håller på att fräscha upp både här 
och där. Idag har varit en intensiv dag och det 
blev ju otroligt lyckat upplever jag. Vi boka-
de detta för en månad sedan och det var nå-
gonting som vår aktivitetsansvarige högg tag 
i direkt. Det fina med en sådan här dag är ju 
att vi skapar en upplevelse för såväl boende 
som anhöriga och personal och det hoppas vi 
ska fungera som ett kitt mellan oss alla, säger 
Sanna Frost och fortsätter:

– I övrigt har vi full fart på våra aktivite-
ter, det är mycket musik, vi har regelbundna 
biokvällar i vår fantastiska biosalong – (där 
för övrigt nu anhöriga börjar dyka upp och 
hänga med oss vilket vi uppskattar mycket). 
Vidare får vi från och med januari regelbund-
na besök av terapihunden Bruna och hennes 
husse Håkan, vi håller på att fixa med lite hant-
verksaktiviteter med trä, lera och textil, vi gör 
fina växt- och blomsterarrangemang, vi kör på 
med gympan, det målas och bakas och det är 
en hel del utevistelse. Det är överhuvudtaget 
många och varierade aktiviteter och så ska det 
vara, för man vill eller kan ju inte vara med på 
allt så det behövs den väl tilltagen meny att 
välja på så att det alltid finns något som passar.

www.attendo.se

Adventsmys och idel hits
– Attendo bjöd in på decemberkalas

Kontakt & info
Är du i behov av en plats på 
särskilt boende eller har du 
någon närstående som är det? 
Med ett biståndsbeslut kan du 
välja att bo på Attendo Spadvägen,
ett väletablerat och omtyckt äldre-
boende med 74 rejäla och fräscha 
lägenheter – dessutom med möjlighet 
till parboende. 

Mer information får du av: 
Daniel Ekman, verksamhetschef:
daniel.ekman@attendo.se. eller
Susanna Frost, bitr. verksamhetschef:
susanna.frost@attendo.se

Föredrar du telefonkontakt så ringer du: 
08-556 212 00 och väljer på knappval.

Läs gärna mer om Attendo Spadvägen 
på attendo.se – länk i QR-kod.
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Zina, Effie, Cigdem och Therese fixade adventsmys på Attendo Spadvägen.


