SEKTORN FÖR VÄLFÄRD OCH OMSORG – 2022-06-17

Nyhetsbrev från Duvbopark
Nyhetsbrev
Nu har värmen kommit
Nu har värmen kommit och så även våra sommarungdomar
som har fått sommarjobb i kommunen och är hos oss tre
veckor, sedan kommer nya ungdomar. De som är hos oss nu
har denna vecka hunnit bakat, hjälpt till vid utevistelse och
målat naglar på de som så önskat samt en hel del annat.
Det stundas nu sommartider och vi har haft
introduktionsutbildning för sommarvikarier, utbildningen
innehåller både teori samt praktisk utbildning i förflyttning
och användning av hjälpmedel. Våra nya vikarier är utbildade
undersköterskor.

Nöjda och glada boende på
balkonglådans dag

Sjuksköterska Sara på plan 4 valde att avbryta sin
provtjänstgöring för en anställning närmare sitt hem. Sedan
hon slutade har Josef varit hos oss. Den 22/8 börjar Kristina
hos oss hon har lång erfarenhet inom äldreomsorgen och on
kommer börja på plan 4.

Balkonglådans dag
Som jag skrev i förra brevet har vi haft Balkonglådans dag
och här kommer lite bilder.

Hjördis som hjälper till med
planteringen

Balkongen blir som ett extra rum på våren och sommaren
och det är fantastiskt roligt att se engagemanget från alla.
Det är så roligt när det blir fint och många minns den tid då
man hade egen trädgård att plantera i.
Efter planteringen blev det gräddtårta.

Gräddtårta med kaffe efter
planteringsjobbet

En cykeltur till tygaffären
När en boende nämnde att hon så gärna skulle vilja beställa
gardiner till sin lägenhet och åka till tygaffären på Sturegatan i
Sundbyberg så ordnar vi med det, såklart
Vädret var fantastiskt och damen i fråga fick med sig sin väninna
som bor på ett annat plan hos oss- Hon åkte med som smakråd.
Många fina minnen avhandlades under cykelturen och det var en
ren njutning att kunna åka till affären och handla.

Akalla 4H
Vi har under flera år
hyrt in Akalla 4H gård under några
härliga timmar.
Att få klappa och titta på djuren de
har med sig är väldigt glädjande.
I år var det en tacka med två lamm,
en kanin, en tupp och höna samt
två grisar.
Vi grillade och åt korv och avslutade
med en glass i solen

Avslutningsvis
Vi firar Midsommar tradition på torsdag den
23 juni kl. 13.30 i vår Klosterträdgård.

Kontakta oss
Duvbopark
Besöksadress: Ekbacksgränd 4
172 37 Sundbyberg

TA MED ELLER PLOCKA BLOMMOR TILLVÅR
MIDSOMMARSTÅNG!

Onsdagen 22/6 kl. 13.30 i Klosterträdgården klär vi
stången tillsammans.
Det kommer finnas hinkar vid hissarna från måndag kväll
där ni kan sätta blommor så att de inte vissnar.

Under vecka 26-29 har Karin, enhetschef, semester. Då
vikarierar Göran Hiort, enhetschef på Bällstahof telefonnr
08-706 89 30
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