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Till närstående till boende hos Nockebyhöjden 

Efter flera år med pandemin har vi med tiden börjat återgå mer till det (nya) normala. För 

vår verksamhet innebär detta exempelvis att de flesta av aktiviteter nu är i gång då läget är 

stabilt vad gäller smittspridningen. Under 2023 planerar vi också att återuppta s.k. 

anhörigträffar, dock i mindre skala än tidigare. Mera information om detta kommer under 

de inledande månaderna på nya året.   

När pandemin var som allra värst och även en tid efter detta så blev några av er säkert 

vana vid att vi från verksamheten skickade information via mejl. Detta har vi sedan en tid 

tillbaka ersatt med att månadsvis publicera ett kortare informationsbrev på vår nya 

hemsida. Se https://www.svph.se/vard-omsorg/  Gå gärna in och kika där när ni har 

möjlighet. Det är ett bra sätt att exempelvis ta del av vilka aktiviteter som sker regelbundet i 

verksamheten.  

 

Det är med glädje vi kan dela med oss av att vi i anslutning till Nockebyhöjden nu öppnat 

upp dörrarna till vår Dagverksamhet som inriktar sig på att ta emot personer 65+. 

Verksamheten vänder sig till medborgare i ordinärt boende med lätt till måttlig demens. 

För att kunna delta krävs beslut från biståndshandläggare.   

 

Nu står julens dörr på glänt och vi vill tacka er alla för detta år. Dessvärre är det så att vi 

inte ännu kan öppna upp vår verksamhet så pass mycket att ni som närstående exempelvis 

deltar under våra traditionella julluncher. Ni är självklart välkomna ”som vanligt” men vi 

ber er att i första hand vistas tillsammans med boende inne i deras lägenheter när ni är 

inomhus. Självklart kan ni som närstående röra er på avdelningarna men vår önskan är då 

att ni som besökare använder munskydd. Om det råder några oklarheter gällande 

besöksregler så är ni välkomna att ta kontakt med oss eller omvårdnadsansvariga 

sjuksköterskor. I våra hissar samt på anslagstavlan i entrén finner ni verksamhetens 

anvisningar för besök.  

 

 

 

 

 

https://www.svph.se/vard-omsorg/


 
 

 

Stort tack för ert samarbete och med önskan om en riktigt 

 

 

Med vänliga hälsningar 

All personal på Nockebyhöjden genom, 

Dinka Bilic, chef för Nockebyhöjdens vård- och omsorgsboende 

Johanna Hansson, bitr. chef för Nockebyhöjdens vård- och omsorgsboende   

 


