
 

 

Informasjon om planlagt renovering ved Unicare Jeløy  
 
Unicare Jeløy består av flere bygninger av eldre dato og vi planlegger å gjennomføre en 
omfattende rehabilitering og oppgradering de neste årene. 
 
Vi starter allerede før sommeren 2022, med renovering av totalt 20 pasientrom. Disse 
rommene vil få nye bad med dusj. Til høsten vil det bli byttet vinduer og gjort nødvendig 
renovering av overflater.   
 
I den forbindelse vil det kunne bli noe byggestøy. Planlagt byggeperiode er ukene 22 til 27. 
I uke 22 holder vi helt stengt, da skal det utføres pigging og kjerneboring som medfører 
støy/rystelser som vil gjøre det vanskelig å opprettholde ordinær drift. 
 
Vi forventer det vi tenker på som ‘normal’ byggestøy ved renovering av bad, typisk 
kapping av fliser, blanding av lim og bruk av drill. Altså ikke vedvarende og plagsom støy 
gjennom hele dagen. Dette arbeidet vil foregå på dagtid på ukedager. 
 
Vi planlegger å gjennomføre alle aktiviteter og behandlinger som normalt, men vil forsøke 
å legge til rette for økt aktivitet ute i disse ukene. Det passer jo bra at vi er i en varm årstid 
– og vi satser på sol og gode sommertemperaturer. 
 
Bassenget vil kunne benyttes som normalt. Det samme gjelder den store terrassen ved 
salongen, som straks er ferdig renovert, samt alle uteområder. 
 
Til de av dere som har vært hos oss tidligere kan vi informere om at vi nylig har fått nye 
flotte møbler i fellesområdene. Det er også installert lydplater i spisesalen, slik at 
gjenklangen er redusert. Tilbakemeldingene fra pasienter er gode og trivselen har økt 
betraktelig. 
 
Dette informasjonsbrevet går til alle pasienter som er tilbudt plass ved Unicare Jeløy i 
byggeperioden og i ukene i forkant. Det kan bli aktuelt å dele opp oppholdet i to perioder 
på grunn av nedstengning i uke 22. Hvis dette gjelder deg vil du bli kontaktet pr telefon og 
vil motta god informasjon om hvordan gjennomføringen er planlagt. 
 
Ta gjerne kontakt med vårt inntakskontor på telefon 69 24 58 58 eller resepsjonen på 
telefon 69 24 58 00 hvis du har spørsmål rundt dette. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Susanne Wilkens 
Daglig leder, Unicare Jeløy 
 


