
Sommaren är här – vi håller öppet! 

Läs mer om oss på www.irisuc.se och följ oss gärna på Facebook och Instagram för att ta del av vardagen i våra verksamheter. Följ oss 

gärna på LinkedIn också. 

 

 

 
 

Sommar i Sverige – den gröna, varma och härliga 
årstiden! Det är också en tid av påfrestningar och 
utmaningar för människor med beroende/missbruk 
och psykisk ohälsa.  
 
Vi håller öppet alla enheter, alla dagar, året om och 
erbjuder våra insatser till de som har behov av oss.  
 

Behoven tar inte semester! 

 

Öppet hela sommaren  
 
För er som har en pågående placering vid någon av 
våra enheter och där klienten har ett preliminärt 
avslutningsdatum under sommaren och 
semestertider har vi i de flesta fall möjlighet att 
förlänga vistelsetiden över sommaren. För att 
underlätta för både klient och verksamheten önskar 
vi kontaktuppgifter till den socialsekreterare som har 
ansvar för klienten under din ledighet.  
Maila dessa uppgifter till klientens kontaktperson. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Samverkan 
 
Vår samverkan är oerhört viktig. Ni gör en viktig 
insats i att möta och fånga behoven. Vi tar vid när ni 
anser att det behövs, och vi gör det med stort 
engagemang och hoppas att det märks i kontakten 
med oss.  
 
Tillsammans skapar vi de goda förutsättningarna för 
att lyckas! 

 

Midsommarsill 2022 
 

400 g sill 

1 dl turkisk yoghurt 

1 dl crèmefraiche 

200 g majonnäs (äkta) 

1 knippe persilja 

1 kruka basilika 

1 st citron 

1 nypa salt/nymald vitpeppar 

 

Hacka basilika och persilja fint. 

Riv skalet på citronen och pressa citronen. 

Blanda allt utom sillen. 

Vänd ner sillen och låt stå till nästa dag 

 

Klar att äta! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Kontakta oss 
 
Vi har öppet för förfrågningar alla helgfria vardagar  
8:00-16:30 under hela sommaren.  
 
Besök gärna www.irisuc.se om du 

vill veta mer om oss eller har en aktuell förfrågan. 

 

Du kan också kontakta våra placeringskoordinatorer 
Therese, Zeljka eller Ewa på 0200 - 21 77 00 eller 
pk@irisuc.se 

 

Glad sommar! 
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