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Corona – råd inför sommaren

Vad är det allra viktigaste att tänka på?
– Det är egentligen bara tre saker. Att hålla
avstånd, hålla händerna rena och hålla sig
informerad. Det är tre enkla råd för hur
alla kan bidra till att minska smittspridning,
berättar Kerstin Pettersson.
Varför är det så viktigt att hålla avstånd?
– Viruset är droppsmitta som färdas i luften
som ett moln runt varje person. Ungefär
som när man andas ut rök i minusgrader.
Vi ska hålla oss utanför andra personers
moln. Avståndet ska vara två meter i alla
riktningar både utomhus och inomhus.
Finns det aktiviteter där man ska vara
extra försiktig?
– Ja. Det kan till exempel vara i samband
med träning, fest och lek, körsång (!), i trånga
lokaler och kollektivtrafik. Alla behöver se
sig omkring och hjälpas åt att hålla avstånd.
Tänk på det vid badplatser, på mataffären
och i möten i trånga passager.

Vi ska absolut inte trängas på tåg och bussar.
Personer över 70 år ska fortsätta ha minimalt
med sociala kontakter så dela inte kök och
badrum mellan generationer i sommar
stugan. Res i olika bilar och träffas utomhus
med två meter mellan er. Res aldrig iväg med
sjukdomssymptom utan avvakta hemma tills
du känner dig frisk.
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Vårt samhälle fortsätter att vara
präglat av den rådande pandemin
vilket skapar stora förändringar
i vårt sätt att leva. Fler kommer
att tillbringa semestern på hemma
plan, utrikesresor avråder man
från fortsättningsvis medan resor
inom Sverige är genomförbara.
Men hur ska vi tänka och skydda
varandra på bästa sätt? Vi frågar
kommunens medicinskt ansvariga
sjuksköterska Kerstin Pettersson
om tips och råd.

Fungerar det verkligen att tvätta händerna?
– Ja det är det allra viktigaste. Tvätta händerna
regelbundet och noga i minst 30 sekunder.
Peta dig inte i ansiktet speciellt inte vid
munnen, ögon eller näsa. När man är ute och
rör på sig är det bra att ha med sig handsprit.
Hur avgör man om man behöver
stanna hemma?
– Bra fråga! Så fort man ställer sig den
frågan eller känner sig tveksam så ska man
stanna hemma! Gå inte och handla på vägen
hem, utan raka vägen hem om man känner
minsta förkylningssymptom. Alla äldre som är
hemma i Salem kan använda sig av handlings
hjälpen. Se till att ha mat för ett par dagar
hemma så att det aldrig blir kris. Det är också
viktigt att ta kontakt med vården vid sjukdom
(både vad gäller covid-19 eller något annat).
Ring 1177 om du behöver hjälp, eller 112
vid akut. Tveka inte!

Spelar det någon roll vad jag som individ
gör när det ändå är en samhällsspridning?
– Absolut. Samhällsspridningen sker av att
enskilda personer råkar bära med sig viruset
från ett ställe till ett annat, från en grupp
individer till en annan. Så länge viruset har
en fortsatt spridning kommer det att vara
aktivt. Här får vi hjälpa till exempel ungdomar
att förstå att de kan göra skillnad. Till det
bättre eller tyvärr till det sämre om man
är oförsiktig.
Du nämnde att hålla sig informerad,
vad menar du med det?
– Vi måste alla följa de rekommendationer
som ges. När det handlar om besked från
myndigheter så är det inte lättvindiga
tips utan verkliga regler att följa. Se till
att följa någon nyhetssändning per
dag och till exempel regionens hemsida
www.sll.se eller Folkhälsomyndigheten,
www.folkhalsomyndigheten.se
Det kommer att komma nya besked så vi
har alla ett ansvar att hålla oss informerade.

Vad gäller för resor inom Sverige?
– Folkhälsomyndigheten har nyligen beslutat
ta bort reserestriktionerna inom landet. Men
det betyder inte att det är som vanligt igen.

Vad hoppas du mest på nu inför sommaren?
– Att vi håller ut! Jag hoppas vi får en positiv
utveckling och att vi kan skydda äldre och skö
ra genom denna pandemi. Läget är allvarligt
så jag hoppas vi alla fortsätter att hjälpas åt.
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Inköp av matvaror till
äldre och riskgrupper

Självporträtt av illustratören Karin Eriksson, vinnaren av årets kulturstipendium.

Illustratören Karin Eriksson
är 2020 års kulturstipendiat
Motivering

Salems kommuns kulturstipendium
på 10 000 kronor delas ut varje
år som stöd och uppmuntran för
förtjänstfulla eller lovande insatser
inom till exempel konst, litteratur,
musik eller teater. Årets vinnare,
Karin Eriksson, bor i Söderby, Salem
och är verksam som tecknare och
illustratör. Karin har skapat illustra
tioner till ett flertal barnböcker
och har även skapat teckningar av
välkända profiler, som till exempel
statsepidemiologen Anders Tegnell.

Salems kommun har i linje med
sina miljömål nu skrivit på leasing
avtal för ytterligare en laddhybrid
bil. Planen är att samtliga bilar är
fossilbränslefria år 2025.
Denna planerade övergång innebär att våra
nuvarande bränsledrivna fordon successivt
byts ut mot fordon som drivs helt eller delvis
på fossilbränslefria drivmedel såsom el eller
biodrivmedel. Samtidigt gör vi iordning
nya e ller befintliga parkeringsplatser med
laddstolpar på olika platser runt om i Salem.
Satsningen är en del av en större helhet,
där kommunen siktar på att ta in allt fler
miljövänliga transportsätt och minska
användningen av bensin- och diesel
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Ytterligare en laddhybridbil
till kommunen

Kultur- och fritidsnämnden ger Karin
Eriksson 2020 års kulturstipendium med
följande motivering:
”Karin Eriksson är en tecknare och illustratör
från Salem. Hon har med sina skickliga och
fantasifulla teckningar illustrerat böcker
som stimulerar barnens fantasi. Hon har
även med skarpsynthet och skicklig penna
skapat många härliga porträtt av både lokala
och rikskända profiler i Facebookgruppen
“Karin tecknar”. Genom att dela ut kultur
stipendiet till Karin Eriksson vill vi uppmärk
samma och stödja en mångsidig tecknare
och illustratör från Salem.”

Coronavirusets framfart har
lett till att myndigheter upp
manar samtliga att hålla distans
till varandra och undvika folk
samlingar. För att minska risken för
smittspridning hjälper nu Salems
kommun och Svenska kyrkan i
Salem äldre med inköp av matvaror
och receptfria läkemedel.
För mer information och vidare
instruktioner kontaktar du kom
munens äldrelots, Anneli Ritter.
Du når henne på 08-532 594 89
helgfri vardag kl 10.00–14.00.
Om du inte får svar eller blir upp
ringd inom ett dygn kan du ringa
receptionen på 08-532 598 00.
Äldrelotsen sätter dig i kontakt
med samordnaren i Svenska
kyrkan som tar emot din inköps
lista. Därefter inhandlar och
levererar volontärer/samordnaren
dina matvaror på torsdags
förmiddagar mellan 09.00–12.00.

Utökade trygghets
insatser i sommar
Med anledning av den rådande
samhällssituationen har kommu
nens krisledningsnämnd på in
rådan av vår säkerhetssamordnare
tagit beslut om utökade trygghets
insatser under juni, juli och augusti.
Eftersom att möjligheten till resor
utomlands och andra regioner i
Sverige under sommarmånaderna
är begränsad förväntar vi oss
att många kommer ha så kallad
“hemester”, vilket innebär ett ökat
behov av trygghetsinsatser.

Viktiga appar att
ladda ned i sommar

Kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén
(M) och kommundirektör Mats Bergström.

drivna fordon, samt fortsätta vidta andra
miljöfrämjande åtgärder. För tillfället har
kommunen till exempel en miljöpolicy vid
upphandling för att säkerställa att vi väljer det
miljövänliga alternativet vid upphandling av
tjänster eller varor. Dessutom arbetar våra för
skolor, skolor och äldreboenden hårt med att
minska matsvinnet inom sina verksamheter.

Under torra sommardagar ökar
risken för gräs- och skogsbränder.
För att hålla bättre koll på brand
risken är appen Brandrisk Ute en
bra informationskälla. Den här
appen, som Myndigheten för sam
hällsskydd och beredskap (MSB)
tagit fram, ger dig även goda tips
om hur du bör agera när du eldar
i trädgården eller naturen. Det
är även en god idé att ladda ner
appen Krisinformation, då får du
viktiga meddelanden till allmän
heten (VMA) direkt till din mobil
och information från myndigheter
före, under och efter en allvarlig
händelse eller kris. I appen får du
även vädervarningar och informa
tion om exempelvis trafikolyckor.
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Årets sommar ser annorlunda ut från tidigare år. Istället för att åka utomlands eller
åka och hälsa på släktingar i en annan del av Sverige kan det vara en god idé att
semestra på hemmaplan. För att uppmuntra till en trevlig och trygg “hemester” vill vi
tipsa om roliga aktiviteter och platser att besöka i vår natursköna kommun i sommar.

En sommar i Salem –
det finns något för alla!
Skönviksparken
En grönskande och central park ett stenkast
från Rönninge station är Skönviksparken som
ligger belägen vid sjön Flaten. I Skönviks
parken kan du ha en trevlig picknick själv eller
med dina vänner eller familj, spela boule, låta
barnen leka i lekplatsen, besöka Villa Skönvik
som drivs av hembygdsgården eller fiska
i Flaten. Om du blir hungrig finns både en
livsmedelsaffär, kiosker och flera restauranger
med uteserveringar vid Rönninge centrum,
som alltså ligger beläget invid parken.

Salem Padel
Padel är en racketsport som kombinerar
element från tennis, squash och badminton.
Den populära sporten går att spela på Salem
Padel på Söderby Gårdsväg 73. Det finns två ny
byggda planer inomhus och en bana utomhus.
Här kan du även hyra racket på plats. Salem
Padel har öppet alla dagar i veckan. För mer
information kan ni nå dem på 08-530 210 90.
Ni kan även maila dem på info@salempadel.se

Sankt Botvids pilgrimsled
En fin historisk promenad även för den som
inte religiös eller troende. Mellan Salems
kyrka som ligger på en udde vid Bornsjön
och Botkyrka kyrka i norra delen av grann
kommunen går Sankt Botvids pilgrimsled.
Leden är på cirka 7,5 km lång och vissa delar
går man på en spång. Broschyr för vandringen
finns att låna vid båda kyrkorna.

Möllebadet
Visst finns det inget bättre en riktigt varm
sommardag än att slänga sig i sjön och känna
hur vattnet svalkar en? Möllebadet som är
kommunens enda offentliga badplats erbjud
er sandstrand, bryggor, kiosk, omklädnings
rum, toalett, mindre hopptorn, grillplats,
parkering och beachvolleyplan. Man tar sig
till badet antingen med bil genom att svänga
direkt efter järnvägsövergången vid Uttran,
eller så kan du ta gång- och cykelvägen längs
Uttrans strand genom Garnuddens natur
skyddsområde. I sommar kommer vissa

restriktioner och säkerhetsåtgärder vidtas för
att säkerställa en trygg badplats i sommar.
I juni månad har även ny mjuk sand körts
ut på stranden.

Parstugan ute vid Lundby
Lundby har med sina unika allmogebyggnader
från 1700-talet ett mycket högt kultur
historiskt värde. Huvudbyggnaden är en
av de bäst bevarade parstugorna i
Stockholmsområdet och förklarades av
Länsstyrelsen som byggnadsminne 1993.
Det är ett mycket bra utflyktsmål med t.ex
cykel och i sommar är Lundby öppet med
värdar på plats på lördagar från 27 juni t.o.m
15 augusti kl 11–15. Tag gärna med k affekorg
och filt; några bänkar med bord finns utspritt.
På plats finns även toaletter.

Fritidsgården Huset
Kommunens fritidsgård Huset ligger vid
Säbytorgsvägen 14 och kommer att hålla
öppen i sommar. I sommar kommer de ha
olika aktiviteter varje vardag. På måndagar
kör de utomhusträning vid Garnudden
kl 15–17, samt fotboll och basket på olika
platser. På tisdagar möts de vid Säby boll
plan och spelar bl.a brännboll, frisbee och
storyatzy. På onsdagar har de femkamp och
på torsdagar har de quiz på Instagram. På
fredagar kommer det finns olika aktiviteter.
Följ gärna deras Instagram @husetsalem för
mer information. Ni når även fritidsfältare
på 070-623 30 31 samt fritidsgården på
08-532 597 43.

Glassbaren i Rönninge
En sommar utan glass är inte en riktig
sommar, tycker vi. Nära Rönninge station på
Centralvägen 2 ligger Glassbaren i Rönninge
som serverar prisbelönt glass. Med 70 platser
i trädgården och 20 platser inomhus finns det
gott om plats för dig som vill njuta av en god
italiensk glass, men det finns även möjlighet
att köpa med sig hem. Du kan även beställa
hemleverans. Läs mer på deras hemsida,
glassbarenironninge.se

Ersboda 4H-gård
Ersboda 4H-gård ligger 2,4 km promenadväg
från Rönninge centrum och är omgivet av
grönska. På gården som öppnades förra året
möter vi Jessica Sundell som arbetar där.
Jessica är uppvuxen där och berättar hur
glad hon är över att de nu har en öppen gård
på Ersboda. Vid besöket har Jessica med sig
sonen Mileon, 4 år, som stolt visar att han vet
hur man varsamt håller i de små kycklingarna
(se bild på omslaget).
– Vi tar emot besök hela sommaren, och man
kan också boka kalas hos oss, berättar Jessica.
– Ett tips är att ta en promenad genom
skogen i riktning mot badplatsen Tullan,
innan man kommer fram finner man riktigt
fina badklippor som ligger väldigt avskilt. Där
får man ofta vara ensam!

Orientering i Salem Rönninge
Naturpasset är en välkomnande aktivitet
för de som vill komma ut i naturen och prova
orientering. Tumba-Mälarhöjdens orienterings
klubb är värdar för Naturpasset i Salem/
Rönninge (i skogen väster om Rönninge fram till
Glasberga i Södertälje). Material säljs på apote
ket i Salems centrum och Circle K i Rönninge.

Garnuddens utegym och naturreservat
Garnuddens friluftsområde ligger sydost om
Rönninge vid sjön Uttrans norra strand. Idag
finns olika friluftsanläggningar i området, t.ex
Möllebadet, Garnuddens båtbrygga, elbelyst
motionsspår och gång- och cykelvägar, samt
en tennishall. Här finns också ett utegym, bär
och svamp att plocka, samt ett omväxlande
växt- och djurliv.

Nattvandring
Om du är vuxen och har en ledig kväll i som
mar kanske du kan avvara några timmar för
en tryggare och lugnare kommun? Nattvand
ringen sker framförallt på kvällar och helger
och man går alltid minst tre och tre. Om du
är intresserad av att nattvandra med andra
vuxna får du gärna gå med i privata Facebook
gruppen Nattvandrarna i Salems kommun.
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Orientering är ett perfekt sätt att motionera i naturen i
sommar! Naturpasset med karta och mer information säljs
på apoteket i Salems centrum samt på Circle K i Rönninge.

I början på juni kördes ny mjuk sand ut på stranden vid Möllebadet.

På härliga Ersboda 4H-gård finns det många olika djur, bland annat två Shetlandsponnies vid namn Amarillo och Chivas (på bild).
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Behov av fler familje
hem och jourhem
Salems kommun har under våren
satsat på att hitta nya jour- och
familjehem och har kunnat
välkomna flera nya familjer, men
vi letar fortfarande efter fler enga
gerade familjer som vill vara med
och göra skillnad för barn, ungdo
mar och deras familjer. Vi söker
er som har möjlighet till kortare
uppdrag som jourhem, eller läng
re uppdrag som familjehem. Vi er
bjuder alla våra familjer stöd och
utbildning. Är du intresserad? Då
är du välkommen på infokväll där
vi berättar mer om u
 ppdragen.
Ingen föranmälan krävs.
När? Måndag 24/8 kl 17.30–18.30
Var? Villa Skönvik, Rönningevägen 7
Vid ytterligare frågor du kan
även ringa oss på 08-532 598 00.

Återigen i topp gällan
de bygglovshantering
Varje år får företagare besvara
en enkät som görs på begäran av
Sveriges kommuner och regioner
(SKR). I den får de besvara frågor
om kommunernas service vad gäller
tillgänglighet, bemötande, informa
tion, kompetens, rättssäkerhet och
effektivitet. NKI-ranking tas därefter
fram totalt och för myndighets
områden såsom brandskydd,
bygglov, markupplåtelse, miljöoch hälsoskydd, mfl.
Bedömningen görs på en skala
1 till 100. Ett betyg under 62 anses
som lågt, 62–69 som godkänt och
över 70 som högt. Årets enkät vi
sar att Salem för året 2019 fick ett
samlat helhetsindex på 73, vilket
är ett högt betyg. Inom bygglovs
hantering ligger Salems kommun
på en hedrande andra plats av
samtliga deltagande kommuner i
landet, med ett index på 81.

Se utställningen Salem
Snapshots i sommar
Utställningen Salem snapshots
blev en succé förra året och därför
är det glädjande att utställningen
kommer ha öppet även sommaren
2020 med start 15 juni! Salem
snapshots består av fotografier
samt berättelser om händelser
från kommunen sedan den grun
dades 1984 och fram till 2018.
Läs mer om utställningens
öppettider på vår hemsida,
salem.se/evenemang.

© Unsplash
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Fatta va’ förälder och
Päronträdet – två podcasts
från Salems kommun
För att anpassa det föräldra
stöd som i vanliga fall erbjuds till
kommunens invånare producerar
nu Salems kommuns Öppenvårds
team två podcasts som diskuterar
föräldraskap. Den ena riktar sig
till tonårsföräldrar och den andra
riktar sig till de med barn i åldrarna
0–12 år.
Kommunens verksamheter jobbar hårt med
att ställa om och anpassa det arbete som
bedrivs. Förutom att erbjuda telefonstöd till
föräldrar producerar kommunens Öppenvårds
team nu även två podcasts som behandlar

Boktips från Bibblan
Här kan du ta del av boktips från
våra duktiga bibliotekarier.
Så himla taskigt
Av: Cina Friedner. Förlag: Rabén & Sjögren.
Manda är arg, arg på Henrietta Nilsson som
går i samma klass. Den populära Henrietta
styr och ställer i klassen och är riktigt taskig.
Något måste göras. Henrietta och hennes
bästis Lilly tänker störta Henriettas välde. De
börjar skriva taskiga kommentarer anonymt
på Henriettas Youtube-kanal “Cool girl” för att
Henrietta ska få smaka på sin egen medicin.
Fast sen händer något riktigt märkligt på skol
discot, Henrietta vill bli kompis med Manda.
Vad kommer hända nu? Detta är en riktigt
träffsäker bok om vänskap i mellanstadiet
med en stor dos humor.

Agathe
Av: Anne Cathrine Bomann.
Förlag: Norra/Sekwa.
En terapeut räknar dagarna till sin pensio
nering, och tar sig motvilligt an en sista

föräldraskap ur olika vinklar. Den ena podden,
Fatta va’ förälder, riktar sig till föräldrar med
barn i åldrarna 0–12 år, medan podden
Päronträdet riktar sig till tonårsföräldrar.
I poddarna tas olika teman kopplade till
föräldraskap upp och det diskuteras även
ämnen såsom oro och vanmakt, barns själv
känsla, ilska/konflikter och tid tillsammans.
Som förälder finns också möjlighet att skicka
in frågor och önska teman som kan tas upp.
Du hittar poddarna där poddar finns, bland
annat på Spotify, Google Podcasts och Radio
Public. Du hittar även direktlänkar och kan
läsa mer om poddarna på vår hemsida, salem.
se/foraldrapodcasts.

patient, Agathe. Under deras samtal är det
terapeuten som börjar omvärderar sitt liv.
Det här är en pärla på lite över hundra sidor
som utspelar sig i 40-talets Paris. Fint språk
och välbalanserad finstämd humor om kärlek,
glädje, ensamhet och döden.
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Vid Skönviksparken har du nära till mataffär, kiosk, restauranger, lekplats och grönytor.
Det finns även en bouleplan om du är sugen på en runda av det klassiska spelet.

På G i Salem: juli–augusti
Listan visar ett axplock av allt som händer i Salems kommun. Vi reserverar oss för ändringar och eventuella felskrivningar.
Mer information om evenemangen finns på www.salem.se

På grund av rådande samhällsomständigheter kan
evenemang, utställningar och andra aktiviteter
ställas in med kort varsel. Besök gärna salem.se
eller bibliotekets hemsida, bibliotek.salem.se, för
uppdaterad information. Tack för er förståelse.

26 Botvidsvandring till
Botvids källa, med samling
Salems kyrka, kl 17. Vid källan
scen ur Botvidslegenden, avslut
med kaffe vid nedre Söderby.

n Juli

n Augusti

Salems hembygdsförening

omgivningarna. Tag med kaffe
korg, utemöbler finns på plats.

4/7–15/8 Öppet hus, alla lör
dagar i juli och augusti, fram
till den 15 augusti. Öppet hus i
Lundby kl 11–15 med värdar på
plats. Kom och se parstugan och

2/7–30/7 Sommarkyrka, vid
Salems kyrka, alla torsdagar i juli,
kl 11–16. Kyrkogårdsvandring
sker kl 14 och det finns även
konstutställning i kyrkskolan.

Politik
Frågestund för allmänheten
I samband med kommunfullmäktiges sam
manträde är det frågestund för allmänheten
kl. 19. Alla kommuninvånare kan ställa en
fråga som berör något inom fullmäktiges
ansvarsområde. Man får endast ställa en fråga
vid samma tillfälle. Frågan ska märkas “Fråga
till fullmäktige” och lämnas till kommunen

Se vidare information på
www.salemhembygd.se
Biblioteket
10 Återbruk med Camilla
Olsson, kl 13.00–15.00. Gör dina
egna smycken och annat med
återvinningsmaterial. Ålder 7–15
år. Föranmälan till: biblioteket@
salem.se. Begränsat antal platser.

senast måndagen före sammanträdet.
Observera att enbart socialnämnden har
sammanträde i augusti, den 31/8. Resterande
nämnder, kommunfullmäktige och kommun
styrelsen har inte sammanträden förrän
september eller oktober månad.

Öppna sammanträden
Kommunfullmäktige: 1/10.

Utställningar på Salems Bibliotek
13/6–12/8 Salem Snapshots,
Salems utveckling 1984–2018.
24/8–2/9 ”Bästa livet är
alkoholfritt”, Kristdemokraterna
visar bilder från teckningstävling
i skolan på temat mot alkohol
och droger.
OBS! Bibliotekets sommar
tider gäller fram till 16
augusti, ordinarie öppet
tider gäller från och med
den 17 augusti.

Kommunstyrelsen: 21/9.
Barn- och utbildningsnämnden: 1/9.
Bygg- och miljönämnden: 1/9.
Kultur- och fritidsnämnden: 3/9.
Socialnämnden: 31/8.
Sammanträdena börjar kl 19 om inget annat
meddelats. Allmänheten kan inte delta vid
ärenden som gäller myndighetsutövning eller
omfattas av sekretess.
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Möter anhöriga i bersån eller digitalt
Birgitta Palo, enhetschef för
Skönviksgården/Söderby Park
Äldreomsorg m
 öter oss i trädgården
utanför Söderby Park en varm
eftermiddag. De boende har just
haft sittgymnastik ute i trädgården.
Hur har er arbete förändrats denna vår?
– Det har förändrats på många sätt, inte minst
vad gäller personal och planering. Vi har sett
till att personal inte går mellan avdelningar
för att minimera kontakter och inledningsvis
hade vi stort vikariebehov då många var
rädda att komma in och jobba. Det var svårt
att få personalbehoven tillgodosedda. Många
trodde att det skulle vara en kortvarig kris
och vågade inte ta vikariat till exempel,
berättar Birgitta.
– Personalen har varit fantastisk. Vi har
byggt på våra ordinarie webbutbildningar
med mycket information och rutiner. De
basala hygienkraven sitter i ryggmärgen sedan
tidigare, men vi har så klart utökat handtvätt,
desinficerat ytor regelbundet och använt
handsprit på både personalen och de boen
des händer. Vi har arbetat med kommunens
medicinskt ansvariga sjuksköterska och haft

 oggranna genomgångar hur skyddskläder
n
skall användas. Någon brist på skyddskläder
har vi inte haft.
Vilken förändring har varit viktigast?
– Besöksförbudet är det som har inneburit
störst förändring och påfrestning. Det har
varit och är nödvändigt men påverkar både
boende och anhöriga oerhört. Att inte få röra
vid varandra. Fysisk beröring är så viktigt.
Men vi får stå ut.
Birgitta berättar att både födelsedagar
och bröllopsdagar har firats på distans med
de boende på balkong och anhöriga utanför.
Vid vårt besök ska en förlovningsdag firas som alla besök på distans.
– Det skär i hjärtat ibland. Personalen gör ett
fantastiskt jobb att finnas där för de boende.
Hur fungerar kontakten med de anhöriga?
Birgitta berättar hur personalen använder
både telefon, bilder, iPads, Skype och Face
time, och hjälper släkt och vänner till kontakt.
När värmen kommit kan möten ske utomhus i
syrénbersån. Det planeras också för lösning
ar med skärmar så man kan vara närmare
varandra och verkligen kunna se varandra väl.
– Vi löser det mesta! Vi har parasoll mot

solen, säger Birgitta och visar den fina parken.
Hur ser situationen ut inför sommaren?
– Vi har en bra planering och beredskap.
Men läget är känsligt.
– Medarbetarna tar ett stort ansvar. Snabba
med provtagning och åtgärder. Många har
själva minskat sin egen privata sfär för att inte
riskera smitta. Ett stort ansvarstagande, sam
tidigt som många bär på en stor rädsla och oro.
Kommunen har haft en rekryteringskampanj
för att kunna anställa fler inom vård och om
sorg. Hur är det att arbeta i Salems äldrevård?
– Åh vill man arbeta med människor är det ett
fantastiskt jobb! Visst är det tungt fysiskt och
psykiskt ibland men ett varierande och viktigt
jobb som jag tror fler värderar högre idag.
Birgitta Palo ska vidare i sin arbetsdag, men
avslutar med att personalen alltid finns tillgäng
liga för frågor och dialog med anhöriga. Förlov
ningsfirandet på Söderby Park tar sin början.

Fotnot: När denna tidning skickas till tryck
har hittills 27 nya anställts i kommunen
som sommarvikarier och andra tjänster
i olika befattningar.

