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Information till boende och närstående – juli/augusti 2020 
 

Hejsan, 

Här kommer lite information om vad som är på gång på Pålsjö Park. Jag 

heter Camilla Persson och är tillförordnad verksamhetschef på Pålsjö Park 

under pågående chefstillsättning. Så snart vi kan presentera en permanent 

lösning kommer detta att informeras ut omgående. 
 

Våren 2020 har varit annorlunda och tyvärr kommer sommaren inte heller att 

bli på samma sätt som tidigare somrar. Förutom att vi inte kan umgås så som vi 

så gärna vill – med kramar och närhet, så kan vi varken bjuda in underhållare i 

huset eller röra oss fritt ute i samhället. All personal som vistas på 

avdelningarna använder, förutom arbetskläder, visir för att skydda de boende 

från att bli smittade i Covid-19. 

Numera kan vi åtminstone erbjuda säkra mötesplatser utomhus där man kan 

träffas för en pratstund med ett plexiglas som skiljevägg. 

Bifogar information om hur du som närstående går till väga för att boka en 

besökstid. Observera att informationen är uppdaterad och att det är denna som 

gäller från och med nu och framåt. 

 

Aktiviteter: Merparten av de dagliga aktiviteterna utförs på respektive 

avdelning till skillnad från tidigare då man träffade andra boende, från andra 

avdelningar, i olika gemensamma aktiviteter. Det finns planerade dagliga 

aktiviteter alla dagar i veckan, under sommaren, och dessa är bl.a. allsång, 

sittgympa, spel och frågesport. Bingon är den enda gemensamma aktiviteten 

som genomförs och då är vi noga med att hålla avstånd och vi sitter 

”avdelningsvis”. 

 

http://www.vardaga.se/sv/
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Vi har haft, och kommer att ha, musikunderhållning där underhållaren står 

strategiskt placerad utomhus så att alla boende som vill kan lyssna från 

balkongerna. På lördag kommer det ett gäng ungdomar och dansar för oss på 

samma sätt. 

 

Följ oss på Instagram: Du vet väl att du kan följa 

vårt boende på Instagram? Vårt konto heter 

vardagapalsjopark och där delar vi med oss av 

bilder på aktiviteter, mat och annat spännande som 

händer hos oss. Behöver du som bor på Pålsjö Park, 

eller som är närstående, hjälp med att skapa ett konto 

så be din kontaktperson om hjälp.  

 

 

Slutligen vill vi på Pålsjö Park önska er alla en fortsatt riktigt härlig sommar! 

 

 

 

Camilla Persson 

Tf. verksamhetschef på Pålsjö Park 

0733-775066 

camilla.persson2@vardaga.se 
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