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Vad händer på Åbrädden? 

• Vi går mot ljusare tider och påsken kommer de första 
dagarna i april. Hönor och kycklingar brukar komma 
hit på ”sommarferie” runt påsken – för att sedan stanna 
ända fram till hösten, en härlig tradition. När vädret 
tillåter, njuter vi av solen i vår trädgård, och 11-kaffe 
har vi redan avnjutit där.  
 

• En och annan sommarvikarie kommer redan nu under 
våren att läras upp i huset. Detta uppskattar vi, för det 
blir alldeles för många nya ansikten om alla kommer 
samtidigt. 
 

• Aktiviteterna är fortfarande på respektive våningsplan. 
Större aktiviteter som engagerar hela huset får vänta 
tills pandemin lugnat ner sig. 

Tänk på att…… 

• Vi behöver se över så att alla som bor på Åbrädden är 
utrustade med solkräm och med något solskydd till 
huvudet – en hatt är väl aldrig fel?!  
 



 

 

• Vi såg i vintras att en hel del av er saknar en egen 
termometer, det kan vi rekommendera alla att 
införskaffa. 
 

• Det är fortfarande en pandemi i världen, och trots att 
fler och fler blir vaccinerade mot covid-19 så gäller det 
fortfarande att hålla avstånd till varandra, tvätta 
händer och hålla sig hemma vid minsta symtom på 
förkylning, halsont, huvudvärk med mera.  
 
Pandemin bidrar till att vi fortfarande har vår ytterdörr 
låst, vi vill gärna ha en gnutta ”koll” på hur många 
besökare här finns. All besökare hänvisas till respektive 
lägenhet, det går inte att sitta i dagrummet eller i andra 
allmänna utrymmen när man gästar oss. Ett tips som vi 
gärna ger är också att som besökare undvika att 
komma hit vid måltiderna. Lunch äter vi 12,30 och 
kvällsmat ca kl 18,00. Kommer ni hit under fikadags på 
eftermiddagen är vi glada om fikakorgen är med. 
 
En annan sak att tänka på är att vi har en lägre 
bemanning efter kl 15,30 och på helgerna. Detta 
medför att personalen inte alltid har tid att stanna upp 
och samtala en längre stund då. Självklart gäller detta 
också för telefonsamtal, detta är bra att veta om. 
 

 

Ha det gott 

Malin med personal på Åbrädden 


