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Nyhetsbrev från Duvbopark
Sommarbrev
Midsommarfirande
Midsommarfirande på Duvbopark är ett stort evenemang
varje år. Onsdagen innan Midsommar klär vi stången
tillsammans för att sedan på torsdagen fira Midsommar.
Stången bärs in till Klosterträdgården och vi dansar och
sjunger tillsammans med alla sommarmusikanter (ungdomar
som fått sommarjobb i Sundbyberg som musiker). Vi avslutar
firandet med färska jordgubbar och vaniljglass.

Midsommarstången blev riktig fin i år .

I år hade vi tur med vädret igen.
Blå himmel och stålande sol.

Stadsnät
Nu är tv boxarna på plats i lägenheterna så vill du köpa till
kanaler är det nu möjligt. Du kan beställa genom att ringa
08-70691 25 eller maila info@sunsbybergsstadsnat.se, du
kan också beställa internet via stadsnät.

Midsommarfirande i Klosterträdgården

It hjälp
Sista fredagen i juni kom IT-kunniga sommarungdomar och
besökte oss. De som hade funderingar eller behövde hjälp
med sin telefon eller dator fick hjälp.

Hjälp med telefon och dator.

Massage och utegympa
Sommarungdomarna har utöver att vara extra hjälp i köket också varit med på och hjälpt till på
aktiviteter. Vi har hunnit med mycket extra lyx i vardagen.
Nagelvård med avslutande massage
Utegympa i vår klosterträdgård.

Mera aktiviteter utomhus
När vädret tillåter är vi ute så mycket vi kan. Vi flyttade ut
Salong Duvan i det fina sommarvädret.
Nagel fix och fotbad med avslutande fotmassage i
trädgården.
På bilden nedan sitter vi och lyssna på våra fantastiska
sommarmusikanter och njuter av solen i vår fina gröna
Klosterträdgård.

Avslutningsvis
•
•
•

Greta (Golden retriever) och Karin (matte) har
sommarlov men kommer åter i augusti.
Vi planerar för vår årliga kräftskiva den 23 augusti
I augusti och september kommer vi åka på utflykt till
Fjärilshuset i Hagaparken
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