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         Plejehjemmet Ankersgade d. 30. oktober 2020 

Kære alle. 

Hermed lidt nyt fra plejehjemmet. 

 

STATUS: 

I plejehjemmet har vi ingen smittede beboere eller medarbejdere. Der er fortsat 

besøgsrestriktioner i alle plejehjem i Aarhus Kommune, som betyder, at hver beboer må 

have besøg af én gennemgående pårørende. Vi vil bede jer koordinere i familierne, hvem 

det skal være og informere kontaktpersonerne. Alle, der kommer ind i plejehjemmet skal 

bære mundbind eller visir. 

 

BESØGSTELTE: 

Det er stadig muligt at bestille tid i besøgsteltene. I teltene er det muligt for beboeren at 

have besøg af 2 gæster på samme tid. Vi sørger for at klæde beboerne godt på og pakker 

dem ind i tæpper. Selv om der er varmeapparater i teltene, kan det være køligt, så husk 

også at klæde jer godt på og evt. selv medbringe tæpper. 

 

PARKERING: 

Vi har fået flere henvendelser om, at tablet til parkering ofte er ude af drift. Når I pårørende 

så henvender jer til Park Parkering, har I oplevet at blive afvist med begrundelsen, at det 

er plejehjemmets ansvar. 

Derfor har vi henvendt os til selskabet, da vi ikke deler opfattelsen af, at det ligger i den 

aftale, der er indgået mellem Aarhus kommune og Q- park. 

På henvendelsen svarer Janine Nedergaard Bjerre følgende: ”Der var desværre sket en 

fejl internt hos os, og vores driftsafdeling har lovet, at de har fokus på sagen herfra. Hvis 

en tablet er ude af drift, er det vores ansvar at få den op at køre igen. I så fald skal I som 

hidtil blot melde det ind til os, og så kigger vi forbi hvis ikke vi kan løse det via telefonen.   

Janine Nedergaard Bjerre - Salgschef parkeringsopsyn” 
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Derfor vil vi orientere om, at hvis I oplever problemer, er det helt korrekt at kontakte 

selskabet på det telefon nummer der fremgår at skiltene: 7025 7212 

I den kommende uge bliver alle tablet skiftet ud - så vi regner med, at det letter 

udfordringerne. Jeg hører selvfølgelig gerne fra jer, hvis I stadigvæk oplever at selskabet 

ikke er behjælpelige. 

 

AKTIVITETSMEDARBEJDERE: 

Vores 4 aktivitetsmedarbejdere er: 

HUS 19: Trine Kjeldsen 

HUS 23: Eva Rønlev-Knudsen 

HUS 25: Haci Kaplan 

HUS 27: Pia Søbygaard Lyngby 

Udover aktiviteter i og ude af plejehjemmet, er de også værter ved middagsmåltidet, hvor 

de er med til at skabe en hyggelig, indbydende og imødekommende atmosfære. Det kan 

f.eks. være en sang eller et lille digt, der læses op, inden maden serveres. Det er også 

aktivitetsmedarbejderne, som pynter med blomster og lys, og de forsøger at tilgodese alle 

beboernes ønsker for samvær eller samtale. 

 

De bedste hilsner  

Dorthe Malling 

Forstander Plejehjemmet Ankersgade 

Tlf. 2478 4174 

Mail domn@aarhus.dk 
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