
 
 

VÄLKOMMEN TILL 
KORTTIDSBOENDET 
PÅ EKBACKA 4 



Att ta med vid ankomst 
 

 
 

Pengar 
Att använda till läkarbesök och läke- 
medel, cirka 500 kronor. Förvaras i 
värdeskåp. 

 
 
Kläder och tillhörigheter 
Cirka tre ombyten kläder. 
Kläder ska kunna tvättas i maskin på 
40 grader. 
Kläder ska märkas med namn, även 
glasögon. 
Underkläder och strumpor lånas på 
avdelningen. 

 
 
Läkemedel 
Egna läkemedel och medicinlista. 

Hygienartiklar 
Necessär med tandborste, tandkräm, 
shampoo, tvål och rakdon. 

 
 
Bra att veta 
Omärkta kläder och glasögon samt 
värdesaker kan vi inte ansvara för. 

 
Vid besök till Regionssjukhuset i Kal- 
mar och tandläkare följer i första hand 
anhöriga med. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Service på Ekbacka 
 

 
 
 

Måltider serveras 
• Frukost klockan 08:30 
• Lunch klockan 12:30 
• Kaffe klockan 15:00 
• Kvällsmat klockan 17:30 
• Kvällsfika för dem som önskar 

 
Här jobbar 
Undersköterskor dag / natt 

Rehabassistent 

Sjuksköterska, sjukgymnast och ar- 
betsterapeut finns tillgängliga för frå- 
gor och konsultation. 

Besökstider 
Korttidsboendet är öppet för besökare 
klockan 10 - 20. 
Undvik besök när måltiderna serveras. 

 
 
Aktiviteter 
• Individuell träning ordinerad av 

sjukgymnast, uförs av avdelnings- 
personalen 

• Promenader utomhus 
• Bingo 
• Spel 
• Bakning 
• Pyssel gruppgymnastik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Säg vad du tycker! Viktiga telefonnummer 
 

 
Dina synpunkter är värdefulla och vi 
vill ta tillvara på såväl positiva som 
negativa synpunkter, idéer och klago- 
mål. De hjälper oss att utveckla och 
förbättra vår verksamhet. 

 
Alla som arbetar i verksamheten ska 
kunna ta emot synpunkter, vänd dig 
gärna till enhetschefen. 

 
Vill du hellre ge skriftliga synpunkter 
finns en digital e-tjänst på Borgholms 
kommuns hemsida: 

 
www.borgholm.se/tyck-till 

Till avdelningen: 0485 - 882 54 
Inneboendes telefon: 0485 - 882 04 
Det går även bra att använda egen 
mobiltelefon. 

 
Enhetschef:    
Telefon dagtid vardagar: 0485- 884 14 

 
Rehabassistent, telefon dygnet runt: 
0485 - 882 54 

 
Servicecenter: 0485- 880 00 

 
 
 

Besöksadress 
Tullgatan 38, Borgholm 

Postadress 
Borgholms kommun 
Socialförvaltningen 
Box 52 
387 21 Borgholm 
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