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Ryetbo 
Plejehjem 

 
 Værløse den 7. september 2022 

 

Kære beboere og pårørende  

Vi skal spare, hvor det lader sig gøre 
Ligesom alle andre husholdninger, må Ryetbo gøre tiltag for at sikre en bæredygtig drift i en 
tid, hvor alle fødevarer er steget. Dette gør vi med rettidig omhu  
 
I vil allerede nu opleve, at vi serverer vand til jeres måltider.  
 
Appelsin- og æblejuice samt saftevand er nogle af de poster, hvor vi kan spare mange penge. 
Al juice bliver derfor udfaset til lageret er tomt. Det gode er, at vi stadigvæk tilbyder saftevand 
på tidspunkter af dagen, som ikke er forbundet med et måltid.  
 
Mange af jer beboere har drukket godt dansk postevand hele jeres liv. Nogle af jer vil derfor 
opleve serveringen af vand, som noget helt naturligt. Andre af jer vil måske savne juice og 
saftevand ved måltidet, mens I vænner jer til forandringen.  
Vi har alle forskellige holdninger til, hvad vi helst vil undvære og prioritere – lad os hjælpe 
hinanden med at skabe den nødvendige besparelse.  
 
Ønsker I at have juice eller saft i egen bolig, foregår det ligesom, når I opbevarer private 
drikkevarer. Måske kan juice blive den nye ”æske chokolade”, som I pårørende kan komme 
med, hvis behovet for denne læskedrik er stort.    
 
Fokus på forbrug af strøm 
Vi har stort fokus på vores forbrug af strøm på Ryetbo. Alle medarbejdere er meget engageret i 
at spare på strømmen og I vil opleve, at vi bl.a slukker for lyset de steder, hvor det ”brænder” 
uden formål.   
I beboere kan også hjælpe ved fx at ønske jer et tænd-sluk-ur, som kan tilsluttes jeres lamper. 
Vi kan alle bidrage med små ting, som kan gøre en stor samlet forskel. 
 
Jeg havde fornøjelse af en dialog med en beboer og en pårørende forleden, hvor emnet netop 
var sparetider. Der er ingen tvivl om, at I beboere har meget viden og erfaring med, hvordan 
man får tingene til at løbe rundt i sparetider – I har både oplevet efterkrigstid og energikriser.  
 
”Før i tiden bar vi store uldsweatre indendørs – men dengang kunne jeg hoppe på stedet for at 
få varmen”, fortalte beboeren mig. Som jeg understregede til beboeren og den pårørende 
forleden, skal I ikke være bekymret for at vi skruer ned for varmen på Ryetbo. 
  
Corona smitte 
En kollega på afdeling C5 er blevet testet positiv ved vores ugentlige PCR testning. Derfor 
kviktester vi alle beboere på afdeling C5 i dag - I PCR testes den 9. september og igen 
mandag den 12. september. 

Besøgende på afdeling C5 er altid velkomne. Tag endelig en selvtest ved Hovedindgangen. 
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Corona vaccine 
Der bliver ikke sparet på corona vaccine, når det gælder ældre og sårbare i vores samfund – 
det er jeg rigtig glad for! Der er nu udsigt til at I beboere får 4. stik i perioden mellem den 13. og 
den 26. september. I får mere at vide, når jeg modtager den præcise dato. 
 
 
Tak fordi I er med til at gøre Ryetbo et sted, som fortsat kan have en bæredygtig økonomi. 

Husk at videreformidle budskaberne i dette brev til pårørende, som ikke er på maillisten.  

 
De bedste hilsner 
Lise Bligaard 
Forstander  
lmb@ryetbo.dk 
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