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2021-08-02 

Hej 
 
Sommaren har fullkomligt flugit förbi och jag har nu varit tillbaka en vecka från 
min Sune-semester. Det känns faktiskt härligt att vara tillbaka på jobbet och jag 
ser fram emot en fin höst tillsammans med alla fina boende och personal. 
 
Det har stundtals varit oroväckande varmt i Sverige denna period så även på 
avdelningarna men framförallt i lägenheterna. Som jag har förstått så har det 
fungerat förhållandevis bra ändå då många har fått hit en fläkt som de kan ha i sin 
lägenhet. Vi har även haft våra mobila AC-aggregat som stått på hela dagarna på 
varje avdelning. När jag tittar ut genom fönstret just nu så är inte värmen något vi 
behöver oroa oss för idag iaf   
 
Aktiviteter 
Caroline, vår aktivitetsansvarige är tillbaka i tjänst och körde idag iväg på den mkt 
uppskattade sightseeingturen med vår verksamhetsbuss. Vädret är inte lika fint 
denna gången men jag kan mkt väl tänka mig att det även denna gång blir en 
minnesvärd tur. 
 
 
Mat 
Strax innan jag gick på semester inleddes byggyran på våning 2 och renovering av 
detta kök. Det är nu klart och byggarna har haft semester ett par veckor. På 
måndag den 9/8 sätter de igång igen och då är det dags för våning 1 att få sitt kök 
i ordning.  
 
Jag talar nog för alla att det ska bli skönt när alla köken är klara 
 
 
Semestertider 
Några av oss har börjat komma tillbaka från en välbehövlig semester medan andra 
just har påbörjat sin. Vi är i alla fall i sluttampen av semesterperioden. Så här ser 
det ut för gruppchef, arbetsterapeut samt sjuksköterska på semesterfronten. 
 

 Gruppchef våning 2, Jessica – Semester, tillbaka 9/8 

 Sjuksköterska, Patrik – Semester, tillbaka 9/8 

 Arbetsterapeut, Magdalena – Semester, tillbaka 16/8 

 

http://www.vardaga.se/sv/
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När någon av oss går på semester så ser vi alltid till att det finns en ersättare 

som tar över våra respektive arbetsområden under ledigheten. Att vi har 

semester ska med andra ord inte gå ut över våra boende. 
 
Inom kort är vi åter fulltaliga och vi kommer då åter in i rutinerna igen 
 
 

Webbinarier 
Har du missat något av våra webbinarier under våren så finns nu möjlighet att se 
allihop igen genom att klicka på den här länken: 
https://vardaga.se/om-vardaga/nyheter-och-press/digitala-seminarium/ 
 
 
Frågor och synpunkter 
Ni som kommer ihåg från förra Månadshälsningen så skrev jag att jag efter min 
semester kommer öppna upp för er att boka era personliga möten med mig, om 
det är så att ni önskar såklart. Om det är så att ni önskar ha ett sådant möte med 
mig så maila mig gärna så ser vi till att hitta en tid och dag som passar. Om ni 
önskar att även gruppchef och/eller kontaktpersonen ska sitta med så säger ni 
bara till.   
 
Synpunkter från er boende och närstående är mycket viktiga för oss. Det hjälper 
oss i vårt förbättrings- och utvecklingsarbete på boendet. Fråga oss gärna om du 
undrar över något och du är alltid välkommen att framföra dina synpunkter. 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. 
 
Dessutom finns Vardagas Kundombud, en neutral röst in till verksamheten som 
står i direkt kontakt  med Vardagas ledning. Kundombudet kan du även kontakta 
helt anonymt med synpunkter eller klagomål. Du kan ringa Kundombudet 
vardagar kl. 9-16 på telefon 08-41090510 eller maila till kundombud@vardaga.se   

http://www.vardaga.se/sv/
https://vardaga.se/om-vardaga/nyheter-och-press/digitala-seminarium/
mailto:kundombud@vardaga.se
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Telefonnummer till oss på Pålsjö Park 
På nedan telefonnummer kan ni nå personalen. Om ni inte får svar när ni ringer 
beror det på att personalen är mitt uppe i någon omvårdnadsinsats. Jag ber om er 
förståelse för detta. Skicka då gärna ett sms om att ni önskar att bli uppringda och 
självklart vem ni är 
 
Gruppcheferna arbetar administrativt endast på måndagar. Övriga dagar arbetar 
de i omvårdnaden tillsammans med övrig personal. Samma sak här. Får ni inte 
svar när ni ringer, skicka sms.  
 
Sjuksköterskor, fysioterapeut och arbetsterapeut når ni på samma sätt måndag till 
fredag. 
 
Slutligen om ni önskar kontakt med undertecknad. Jag sitter på många möten och 
samtal och kan vara svår att nå på telefon. Om ni ändå vågar försöka den vägen  
men inte får svar från mig, vänligen prata antingen in ett meddelande eller skicka 
ett sms eller mail så återkopplar jag så fort jag får möjlighet. 
 
Nattpersonal mellan kl. 21-7  0735-451053, 0735-042050 
 
Suterrängplan mellan kl. 7-21 0763-217109 
Tf Gruppchef suterräng Emelie 0733-250937 
 
Våning 1 mellan kl. 7-21  (1A) 0735-318421, (1B) 0763-197715 
Gruppchef vån 1 Emelie  0733-250937 
 
Våning 2 mellan kl. 7-21  (2A) 0763-216728, (2B) 0763-217827 
Gruppchef vån 2 Jessica  0733-250941 
 
Sjuksköterska Patrik  0733-775061 (semester v. 29-32) 
Sjuksköterska Lina  0733-775060 (semester v. 25-27) 
Fysioterapeut Marie  0733-250935 (semester v. 26-30) 
Arbetsterapeut Magdalena  0733-250933 (semester v. 28-32) 
 
Med vänliga hälsningar och önskan om en fortsatt fin sommar  
Daniel Rydén 
daniel.ryden@vardaga.se 
0733-775066 
Verksamhetschef på Pålsjö Park 

http://www.vardaga.se/sv/
mailto:daniel.ryden@vardaga.se

