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Månadsbrev oktober från Duvbopark

Nu är det höst!
Tack vara de varma
dagarna har vi haft en
del utomhus
aktiviteter.

Miranda vår aktivitetsledare visade upp vår cykel på Seniormässan i
Hallonbergen den 18 oktober och många var intresserade och några vågade
sig på en åktur.

Utflykt till Hagaparken
Två boende tillsammans med våra aktivitetsledare Isadora och Miranda, åkte
färdtjänst medan sjukgymnasten Björn cyklade tillsammans med en annan boende
till Hagaparken.
Det medtagna kaffet med fikabröd smakade extra gott denna härliga höstdag.
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Höststädning i Klosterträdgården!
Ibland blir planeringen så rätt!
Vi hade planerad för höststädning fredagen den12 oktober och fick 16 grader och
sol.

Det blev en underbar eftermiddag där vi bjöd på grillkorv med varm äppelsaft med
kanel samt njöt av solen och alla vackra höstfärger

Öppning Salong Duvan

Salongen på plan 2 öppnades den 3 oktober och är en mycket populär! På
invigningen serverades bubbel och snittar, det var prisutdelning till de som kommit
med namnförslaget och band klipptes av en av våra boende som skänkt produkter
till salongen. Tanken är att göra om de gamla rökrummen till olika aktiviteter på
olika våningar.
På Salong Duvan har boende fått sina naglar målade, taktil beröring, fotbad,
ansiktsmassage och fått håret fixat gratis samt lite egen tid med kontaktperson
och/eller Isadora och Miranda. Välkomna in att ta dig en titt!

Bowling
Bowling är en av våra mest populära aktiviteter. Vi
bjöd in bowlingförbundet som visade upp denna
fina matta som vi nu har beställd. En alldeles egen
matta gör att vi i försättningen kan spela ännu mer
bowling lite mer på riktig.

Socialstyrelsens Brukarundersökning
Vi har nu fått resultatet av årets brukarundersökning och vill tacka alla som svarat.
Vi har en högre svarsfrekvens i år än förra året och det känns bra. Som ni vet har vi
satsat på aktiviteter sedan förra årets undersökning och det har gett resultat, 71 % är
nöjda med aktiviteterna vilket är över rikssnittet på 64%.
Andra starka sidor är Bemötande från personalen där 96% är nöjda och Trygghet –
92% känner sig trygga här på Duvbopark.
Vi ser nu över alla områden för att se var vi kan förbättra oss och hur vi skall
behålla det som våra boende är nöjda med.
Vill du veta mer gå in på www.socialstyrelsen.se/aldreundersokning
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

