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Lydiagården startar upp verksamheten igen! 

 

Vi är så oerhört glada över att kunna meddela att vi startar upp vårt kära 

Lydiagården igen! Vi vet att den har en särskild plats i mångas hjärtan. Beslutet 

är noga övervägt och tas i ljuset av att smittspridningen och inneliggande på 

sjukhus minskar.  

Vi planerar för en start i månadsskiftet mars/april 

Här hos oss finns väldigt goda förutsättningar att driva en ”smittsäker” 

verksamhet så att alla kan känns sig trygga.  

• I verksamheten arbetar bara vår egen personal med gedigen kompetens 

kring smittskydd. De testas kontinuerligt för att säkerställa att de är 

smittfria. Även Ni deltagare snabbtestas såklart vid behov. 

• Varje grupp är ensamma här hos oss under sin vecka. Det kommer alltså 

inte till andra än vår egen personal utifrån.  

• Lydiagården är stort. Totalt har vi mer än 1 500 kvadrat att samlas på 

vilket skapar de bästa förutsättningar för att hålla avstånd. Lägg till det 

den underbara naturen runt omkring oss. 

Vad händer nu? Har du redan en remiss så kommer du bli kontaktad för att hitta 

en lämplig vecka. 

Är det så att du inte har remiss men gärna vill komma till oss kontaktar du din 

normala vårdkontakt så hjälper dom dig. Har du några frågor är du såklart mer 

än välkommen att höra av dig till oss. Ring Ann-Sofie på 0413-692 50 så hjälper 

hon dig. 

Vi är tacksamma för all den omsorg och kärlek som ni visar oss under denna 

kaotiska tid och för ert stora tålamod. Vi har använt tiden vi har haft stängt till 

att måla, fixa och pyssla om vårt kära Lydiagården, som nu är i toppskick! 

Vi längtar efter att få möta er här på plats igen när vår skog står i sin vackraste 

vårskrud.   

 

Varmt Välkomna tillbaka! 

Carl & Lillemor Groth tillsammans med hela gänget. 


