
 

 

Hej på er alla 

Till er som var med förra veckan vill jag tacka för ett bra möte. Det kändes bra och vi får hoppas att 

fler kan vara med nästa gång. 

. 

På mötet förra veckan berättade vi att schemafrågor ska gå till Oscar Flanagan. Han har tel nr 076-

321 11 15 

Han tar alla praktiska frågor som har med schemat att göra men har ju samtidigt nära kontakt med 

mig. Vi behöver avlasta mig lite när det gäller lite praktiska frågor. Om det handlar om sjukdom så är 

det till mig ni informerar i första hand om det inte är någon annan som har jour men då meddelar vi 

detta via mail. 

Jonathan har varit hos oss en del i helgen och har varit i toppform när det gäller humöret. Han är glad 

att det är maj idag och att sommaren är på väg. Han lyckades faktiskt kunna gå fackeltåget igår kväll 

mellan regnskurarna. Det tyckte han var roligt. 

Jag hämtade en bunt med avvikelser hos Jonathan idag. Jeanette tar med dom till pmötet nästa gång. 

Det var en hel del avvikelser men bara från några få av er. Vi ska inte tvinga fram avvikelser 

naturligtvis men fundera och tänk till ni andra också. Dessa är bara till för att vi ska lära oss och 

kunna utvecklas både som grupp men också som individer. I slutändan tjänar Jonathan på det också 

för vi blir bara bättre och bättre. 

 

Jag och Janne åker iväg en vecka nu på fredag. Vi åker till Italien och är det något under den veckan 

så kontaktar ni Oscar. Han tar då kontakt med mig om det är något akut som han behöver min hjälp 

med. Under den här veckan från, fredag 4 maj och en vecka framåt är det också Joakim som har 

schemajour när det gäller sjukdomar och annat. 

 

Detta var allt så länge. Ha det så bra allihopa 

 

Varma hälsningar, 

Maria 

 


