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Hej 
 
Jag vill börja med att hälsa alla nyinflyttade varmt välkomna till 
oss. Det känns härligt att ha er i vår gemenskap.  
 
Nu börjar vi komma till sommaren och äntligen även värmen, 
inte bara årstiden. Vi har ett par soliga dagar bakom oss och 
som det ser ut så kommer det bli ett par soliga dagar framåt 
också. Ett perfekt tillfälle att tillbringa de inplanerade besöken 
utomhus. Vi kommer under sommaren införskaffa ett par extra 
transport/lånerullstolar ifall någon skulle behöva. Vi har laddat 
upp på varje avdelning med nya mobila AC-aggregat så att vi alla 
ska kunna kyla ner oss vid behov.  
 
Maj månad har sprungit förbi otroligt fort men jag kan glädjande säga att vi nu har 
tagit oss igenom två hela månader utan ett enda nytt fall av covid-19 i huset. Dock 
kommer vi inte släppa på våra ansträngningar för att fortsätta hålla smittan 
utanför husets väggar. Vi vet alla vid det här laget vad vi var och en kan göra för 
att hålla oss friska och inte utsätta andra för fara. Husets besöksregler/bokning 
kommer pågå någon vecka till, för att förhoppningsvis kunna lättas på inom kort. 
Jag återkommer mer i det ärendet när det blir dags. Till dess ber jag er att 
fortsätta boka era besök som tidigare, dvs via mig. 
 
 
Aktiviteter 
Som ni alla vet så skickas aktivitetsmenyn ut till er anhöriga var vecka, vilket jag 
hoppas gått fram till samtliga. Detta är en meny som vi även skriver ut och delar 
ut till våra fina boende hos oss. Det pratas om dessa aktiviteter under dagarna och 
påminns för dem som inte kommer ihåg eller har läst.  
 
Vi har även haft dessa boenderåd som jag annonserade om i förra 
månadshälsningen. Dessa har förflutit bra och uppslutningen var god på samtliga 
tre plan tycker jag. Jag och aktivitetsansvarig Caroline är de som hållit i mötena 
och alla har fått komma till tals och alla har fått presentera sig för varandra i 
gruppen.  
 
Vi har även haft anhörigträff via Zoom den 25/5. Vi var ganska många som deltog, 
29 stycken, vilket jag tyckte var otroligt roligt att så många kunde. På sätt och vis 
ett bra mötes forum att hålla dessa träffar digitalt men det slår ju inte att träffas i 
verkligheten. Förhoppningsvis kan vi få ett ansikte på varandra vid en ”riktig” träff 
under hösten 
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Vår aktivitetsansvarige, Caroline, är även den som har ansvaret för vårt Instagram 
konto. Här lägger Caroline upp bilder som tas ur vardagen, under aktiviteter m.m. 
som ni gärna får gå in och följa. Jag bifogar en manual till er som ännu inte har 
Instagram men är nyfikna på att komma igång. Om någon undrar varför det inte 
inkommit så många nya bilder så är det för att Caroline varit sjukskriven och 
kommer så vara fortsatt till mitten på juni. Därefter är hon tillbaka stark och full 
av energi 
 
 
Mat 
Nästa veckas matmeny kommer ni få med i detta mailet också. Ligger som en 
separat bilaga.  
 
Vi kommer inom kort börja med bordsryttare som med bild och text visar vad det 
är för maträtt som serveras. Det är ett önskemål som framkommit när vi haft våra 
boendemöten. 
 
 
Sjuksköterska 
Målsättningen på ett äldreboende som Påljsö Park där vi har 60 lägenheter är att 
vi ska ha två stycken tjänstgörande sjuksköterskor. Av olika anledningar såsom 
föräldraledighet, sjukdom eller avslut av olika anledningar så kan det ibland krävas 
att vi under kort period endast har en sköterska, det händer dock sällan, eller att 
vi tar in sjuksköterskor via bemanningsbolag. 
 
Den stora konstanten hos oss sedan jag började i september 2020 är Gustav. 
Gustav har varit hos oss sedan september och stått stark hela tiden genom vått 
och torrt, själv varit smittad och sjuk i Covid-19, kommit tillbaka stark därefter och 
fortsatt ta hand om de boende. Nästa vecka arbetar dock Gustav sin sista vecka 
hos oss och jag vill härmed tacka honom stort, vitt och brett för sin insats. 
 
Redan den 14/6 kommer vår ersättare som vi själva anställer som vikarie för den 
sjuksköterska som är föräldraledig, Madeleine. Denna nya stjärna heter Patrik 
Laban och kommer ha huvudansvar för våning 2 samt halva suterrängplan. Patrik 
inleder sin bana hos oss med fem veckor, varpå han ska ha fyra veckors semester 
och sen kommer han åter igen i vecka 33. Lina står stark och hjälper till 
tillsammans med sjuksköterska från bemanningsbolag när Patrik har semester. 
 
 
Gruppchef 
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På samma sätt som för sjuksköterskor har vi en målsättning för ett visst antal 
gruppchefer i ett hus med 60 lägenheter, dvs tre stycken. Nicole, som varit 
gruppchef för suterrängplan, avslutar sin anställning den 16/6 men kommer redan 
nu ha en ersättare i form av Emelie, som är ordinarie gruppchef på våning 1. 
Sedan tidigare har vi ännu en gruppchef på våning 2, Jessica. Tillsammans kommer 
de se till att suterrängplan fungerar som den ska till dess att vår nya stjärna börjar 
efter sommaren. Vem det blir är ännu inte klart. 
 
Har ni några frågor som rör suterrängplan så ska ni höra av er till Emelie 
 
 
Frågor och synpunkter 
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  
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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 for jag får möjlighet. 
 
Nattpersonal mellan kl. 21-7  0735-451053, 0735-042050 
 
Suterrängplan mellan kl. 7-21 0763-217109 
Tf Gruppchef suterräng/natt 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 Gustav/Patrik  0733-775061 
Sjuksköterska Lina  0733-775060 
Fysioterapeut Marie  0733-250935 
Arbetsterapeut Magdalena  0733-250933 
 
Med vänliga hälsningar 
Daniel Rydén 
daniel.ryden@vardaga.se 
0733-775066 
Verksamhetschef på Pålsjö Park 
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