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Besök på akut- och rehabiliteringsavdelningen och Regnbågen i 
Mäntsälä 

Anhöriga till patienter är varmt välkomna att besöka akut- och rehabiliteringsavdelningen och Regnbågen 
under den tid verksamheten drivs i tillfälliga lokaler i Mäntsälä. Det här infobrevet innehåller praktisk 
information som ni behöver inför besöket.   

Regnbågen flyttar till de tillfälliga lokalerna måndagen den 13 juni 2022. Akut- och 
rehabiliteringsavdelningen flyttar till de tillfälliga lokalerna tisdagen den 14 juni 2022. Ni får gärna besöka er 
anhöriga genast på flyttdagen.  

Adress 

Avdelningarna har egna lokaler i Kotokartano i Mäntsälä, på adressen Kaakkumäentie 1–3, 04600 Mäntsälä.  

Ingång till byggnaden 

Ingången till avdelningarna sker genom byggnadens sidodörr. Vänligen observera att man inte kommer till 
Sibbo kommuns avdelningar via byggnadens huvudentré.  

Det finns en porttelefon utanför sidodörren. Vid ankomst ska man trycka på telefonens summer och vänta 
en stund. Dörrlåset låses upp efter att summern ljuder. När man väl är inne i byggnaden kan man välja att ta 
antingen hissen eller trapporna till andra våningen.  

Skyltar kommer att installeras så snart som möjligt för att visa vägen till andra våningen.  

Busstransporter och deras tidtabeller 

Kommunen ordnar busstransporter till Mäntsälä. De som vill besöka avdelningarna är välkomna att åka med. 
Transporterna betjänar såväl personalen som anhöriga till patienter på avdelningarna. Busstransporten är 
avgiftsfri för besökarna.  

Bussen avgår från Nickby social- och hälsostation (Jussasvägen 14, Sibbo) och återvänder till samma plats. 
Bussens hållplats är nära hälsostationens huvudentré.  

Busstransporten kör varje veckodag, både på vardagar och under veckoslut. Besökstiden på akut- och 
rehabiliteringsavdelningen är klockan 13-19. Till denna besökstid lämpar sig bäst bussen som avgår klockan 
12.55. Regnbågen har ingen begränsad besökstid.  

Avgång från Nickby till Mäntsälä 

Kl. 6.15 
Kl. 12.55 
Kl. 20.15 



 

Avgång från Mäntsälä till Nickby 

Kl. 7.25 
Kl. 14.45 
Kl. 21.25 

Det bekvämaste sättet att besöka avdelningen i cirka en timme är att ta bussen från Nickby kl. 12.45 och 
komma tillbaka med bussen som avgår från Mäntsälä kl. 14.45.  

På onsdagar och lördagar har besökarna dessutom en möjlighet att beställa en separat, senare returresa 
på eftermiddagen eller tidigt på kvällen. Om man med andra ord tar bussen till Mäntsälä kl. 12.45 kan 
besöket på onsdagar och lördagar förlängas beroende på besökarnas önskemål. Alla besökare som behöver 
en separat skjuts tillbaka transporteras med en och samma buss. Vårdpersonalen samordnar besökarnas 
önskemål om returresan och beställer bussen.  

Besök med egen bil 

Det finns enskilda parkeringsplatser på de tillfälliga lokalernas gård. Besökarna får parkera sina bilar där om 
det finns lediga platser. Bilar får också parkeras på närliggande gator.  

Anvisningar för trygga besök 

Genom att följa anvisningarna för trygga besök bidrar du till ett tryggt besök för dig, för den du besöker och 
för vår personal. Coronaepidemin är inte över ännu. Läs mera om anvisningarna för trygga besök på 
kommunens webbplats bakom den här länken ( https://www.sipoo.fi/sv/nyheter/besok-pa-boendeenheter-
for-aldre-och-pa-akut-och-rehabiliteringsavdelningen-2/ ).  

Övriga frågor:  

Fråga gärna vårdpersonalen eller avdelningsskötaren på din anhörigas avdelning för mer information. 
 
Akut- och rehabiliteringsavdelningen 
tfn 040 191 4305 
Avdelningsskötare Pia Hellman, tfn 040 191 4304, pia.hellman@sibbo.fi 
 
Regnbågen 
Rosa-teamet Regnbågen, 040 191 4366 
Jade-teamet Regnbågen, 040 191 4327 
Lila-teamet Regnbågen, 040 191 4328 
Avdelningsskötare Sirpa Partanen, tfn 040 191 4510, sirpa.partanen@sibbo.fi 
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