ÄLDREFÖRVALTNINGEN
Duvbopark

2018-04-27

Månadsbrev April från Duvbopark
Socialstyrelsens Brukarundersökning
Nu pågår socialstyrelsens brukarundersökning ute till alla äldre som bor på
äldreboenden eller har hemtjänst i hela Sverige.
Enkäterna har skickats till våra boendes mantalsskrivningsadress, undersökningen pågår
till 25 maj och har du missat fylla i kommer en ny enkät snart på posten.
Vi uppskattar verkligen om du som bor hos oss svarar på enkäten och du som är
anhörig, vän eller godman kan hjälpa till om det behövs att fylla i enkäten.

Påsk

Förutom den
traditionella
påsklunchen som
serverades på
påskafton så
pyntades varje plan
med påskpyssel och
godisägg.

TELEFON

Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg
08-706 80 00  TELEFAX 08-733 38 36




Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
212000-0175  www.sundbyberg.se

BESÖKSADRESS
ORG.NUMMER

En glimt från plan 2 -fredagsmys
Plan 2 har börjat med fredagsmys. Varje fredag kl 14 inleds helgen med lite extra
festligheter och musik.

Fredagen den 20 april var det Skivor till
kaffet – önskelåtar och godsaker

Fredagen den 27 april
invigde vi Duvboparks elgrill
Alla
mumsade
korv med
god aptit

Kultur i vården
Genom Kultur i Vården har vi underhållning i Samlingssalen.
Mats Klingström & Hasse Larsson måndagen den 16 april och Titti Sjöblom & Ehrling
Eliasson fredagen den 20 april bjöd på mycket bra och trevlig underhållning denna
månad.

Gamla visor och samtal som berör

Önskelåtar med gitarr
och fin sång

Våren kom
Vi hade Boule premier i vår klosterträdgård vi passade på när vårsolen tittade fram
den19 april.

På gång:
30 april

Valborgsfirande i Samlingssalen med korvgrillning i
Klosterträdgården

2 maj
3 maj
7 maj
8 maj
16 maj
23 maj
28 maj

Vi hälsar alla boende på plan 2 och 3 samt
anhöriga/godemän välkomna på mingel och information
mellan kl. 18-19 på plan 2
Vi hälsar alla boende på plan 4 och 5 samt
anhöriga/godemän välkomna på mingel och information
mellan kl. 18-19 på plan 5
Duvboskolan hälsar på och bjuder på ’Allsång på
Duvbopark’
Centrumkyrkans huskör
Balkonglådans dag, med plantering på balkongerna och
somrig fika
Kultur i Vården, Svenssons Treoo Monica Bring, kl.14
Kultur i Vården, Scenpatrullen, kl. 11

Varma Hälsningar
Karin Olson, enhetschef plan 1-3 karin.olson@sundbyberg.se 08-706 67 75
Göran Hjort, enhetschef plan 4-6 goran.hjort@sundbyberg.se 08-706 67 73

