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Månadsbrev Januari från Duvbopark

15 januari
Tulpanernas dag

Tjugondedagknut
Den 11 januari var det dags att slänga ut julen.
Vi samlade glögg, pepparkakor och skumtomtar från alla plan och dansade ut julen i
samlingssalen med julgransplundring, sång och mycket skratt.
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Tulpanernas dag
Vi firade tulpanernas dag den 15 januari genom att köpa de vackra färgglade
blommorna till hela huset.

Nytt: Utevistelse varje vecka i grupp
Varje torsdag kl.13.30 är det utevistelse för de som vill - frisk luft till alla!
Riktigt friskt blev det i januari, men med varma kläder, filtar och varm glögg var det
härligt att sitta ute en stund i solskenet! Det är också en möjlighet för boende att
träffa boende från andra plan.
När vädret blir varmare kommer vi att satsa på aktiviteter utomhus så som t.ex.
tipsrunda.

Filmvisning och underhållning
Underhållning under januarimånaden; film och en konsert med vackra sånger och
kostymer.

filmen om Björn Borg

och Romeo och Julia kören

På gång i februari
-

29 januari - Invigningsfest med den nya bowlingmattan, kl. 14
samlingssalen
6 februari - Ekbackens förskola hälsar på för gemensam gymnastik, kl. 10
samlingssalen
14 februari - Alla hjärtans dag
18 februari - Kultur i vården, Rudebeck & Skarby, kl. 14, samlingssalen
21 februari - Kultur i vården Monica Z, kl.11, samlingssalen

Nya medarbetare
Den 14 februari börjar en ny omvårdnadsansvarig sjuksköterska på plan 5. Hon heter
Natalia Maximenko, Natalia har lång erfarenhet från äldreomsorg och kommer senast
från Fristads vård- och omsorgsboende.
Ny vikarierande sjukgymnast är Therese Uggla. Vår ordinarie sjukgymnast Viktoria
Törner är frånvarande och from januari vikarierar sjukgymnast Therese.

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

