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Information till boende och närstående – Juni 2020 
Hej allihop! Jag vill säga hjärtligt välkomna till er som är nyinflyttade och till er som är 
närstående! Här är lite information till er som bor här på Jordbodalen, eller är närstående till 
någon av våra boende, kring vad som händer i juni månad. 
 
Aktuellt just nu: Äntligen kan vi njuta av att vi är smittfria och att vi har kunnat lätta en aning på 
restriktionerna. Vi arbetar fortfarande avdelningsvis och all personal går endast på ”sin” våning. 
All personal ska i dagsläget använda munskydd och visir och vi håller säkerhetsavstånd på två 
meter i ex matsal eller vid andra tillfällen då boende träffas. Vi har dragit ned på besökstiderna 
lite, då det blev för mycket folk i trädgården, nu fungerar allt mycket bättre. Besökstid bokas 
genom att ringa till avdelningen. För alla som tar emot besök eller kommer på besök gäller det att 
hålla säkerhetsavstånd på två meter. Alla, både boende och besökare ska vara fullt friska vid 
besök. Att vi fortsätter arbeta med symtomkontroll är superviktigt. Vi får inte slappna av gällande 
fokuset på Coronaviruset.  
 
Besöksförbudet inomhus gäller fortfarande. Undantag kan göras när närstående vill komma till 
någon som befinner sig i livets slut. 
 
Varje måndag är det ett möte här på Jordbodalen. Då träffas sjuksköterskor, gruppchefer och 
verksamhetschef för att diskutera eventuella ändringar i restriktionerna gällande Corona här på 
huset och hur vi på bästa sätt ska hantera smittan. Vi har mycket kompetens samlad i huset och 
det känns tryggt och bra.  
 
En glad nyhet är att man nu äntligen, den 2 juni, börjar det stora jobbet med att byta 440 
fönster på hela Jordbodalen. Fönstren har inbyggt solskydd och kommer att göra att det inte 
blir så varmt i huset när solen ligger på från sundssidan sommartid. De kommer att börja 
arbetet på våning 4 och fortsätta nedåt. Personalen från glasfirman kommer att sprita sig, 
använda handskar och munskydd. Arbetet beräknas pågå till augusti. 
 
En annan glad nyhet är att jag kan meddela att vi ska få en boulebana här på Jordbodalen. Den 
kommer att anläggas på gräsplätten under träden utanför vår trädgård. Den kommer att vara 
färdig i juli så vi kommer att hinna använda den en hel del innan sommaren är över. Detta ser 
vi verkligen fram emot. 
 
Glöm inte bort att vår surfplatta finns om ni vill prata med, och se, er närstående. Den kan 
användas på de olika våningarna eftersom varje våning fått vars ett fodral som de kan ha den i 
för att vi inte ska sprida smitta. Fodralen kan enkelt spritas av mellan användningarna. 
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Sjuksköterskan Kristin Nilsson som ansvarar för våning 2 ska fortsätta sina studier med en 
magisterexamen och har därför sagt upp sin tjänst, hon slutar den 20 augusti. Rekrytering 
efter hennes ersättare pågår. 
  
Aktiviteter: Alla aktiviteter hålls på våningarna och av våningarnas egen personal. Lotta som är 
aktivitetsansvarig i vanliga fall hjälper till att ta med de som vill på promenader. Det finns 
möjlighet till det någon gång varje dag. Vi har haft ett par tillfällen med utomhusunderhållning 
vilket varit väldigt trevligt, vi har haft tur med vädret och allt har fungerat bra. Vi kommer att 
fortsätta anordna sådana tillfällen då och då. Det kan även komma fler ”Corona-anpassade” 
aktiviteter framöver. Detta kommer Lotta att informera om skriftligt på våningarna i så fall. 
 
Ni kan alltid läsa vårt månadsbrev på vår hemsida: www.vardaga.se/verksamheter/jordbodalen/  
Vi har också ett instagramkonto. Följ oss på vardagajordbodalen 
 
Frågor och synpunkter: Synpunkter från er boende och närstående är mycket viktiga för oss. 
Det hjälper oss i vårt förbättrings- och utvecklingsarbete på boendet. Har du synpunkter eller 
frågor, tala i första hand med er kontaktperson. Du kan också kontakta mig som är 
verksamhetschef eller använda de blanketter för synpunkter och klagomål som ni fick tillsammans 
med övrig skriftlig information vid inflyttning. Blanketter för synpunkter och klagomål finns 
också i de vita dokumentställen i entrén. 
Dessutom finns Vardagas kundombudsman, en neutral röst in till verksamheten, som står i direkt 
kontakt med Vardagas ledning. Denna kan du kontakta helt anonymt med synpunkter eller 
klagomål. Du kan ringa kundombudsmannen vardagar kl 9-16 på telefon 08-410  905 10 eller 
maila till kundombudsman@vardaga.se  
 

 
Stina Cederhag  
Verksamhetschef 
Jordbodalen 
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