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Nyhetsbrev från Duvbopark
Augustibrev
Val 2022
Den 1 september finns det möjlighet att rösta för alla som
bor på Duvbopark. Vi har särskilt öppet för förtidsröstning i
samlingslokalen i F-huset på Ekbacksgränd 6B den 1
september klockan 13.00–15.

Ny sjuksköterska på Duvbopark
Röstning i samlingssalen

Den 22 augusti började Kristina Kardelis hos oss. Hon har
lång erfarenhet och har bland annat arbetat som MAS
(medicinskt ansvarig sjuksköterska), vi är glada att ha henne
hos oss. Planen är att hon skall ta över efter sjuksköterska
Eva Ekstrand som går i pension 1/11 på plan 2. Till en början
kommer Kristina arbeta på plan 4.
Förstärkning
Vi kommer förstärka med en till sjukgymnast under
september-december. Under denna period kommer vi
genomföra förflyttningsutbildning för
omvårdnadspersonalen samt stärka upp på vårt
korttidsboende.
Utefika med sommarungdomar

Uteaktiviteter
Under sommaren har vi varit ute mycket, vi har flyttat
aktiviteter utomhus när det fungerat, tex har vi haft
gymnastik utomhus samt frågesport. Det har varit varmt så vi
har bjudit på förfriskningar ibland har vi gjort bål som vi
festat på tillsammans med nybakt kaffebröd andra gånger
har vi bjudit på fruktsallad som också är läskande och mycket
populärt.

Vi njuter av det fina vädret

Cykelvolontären Johan
Johan jobbar i Sundbyberg Stad och en höstdag förra året stötte
han på vår aktivitetsledare som tillsammans med en boende var
ute och cyklade. Han stannade upp och frågade om han kunde
anmäla sig som volontär. I våras fick Johan en cykelutbildning och
sedan dess cyklar han en gång i veckan med en eller två som bor
på Duvbopark.

Kräftskiva
Tisdagen den 23 augusti var det
dags igen för Duvboparks årliga
kräftskiva. Det serverades kräftor
och västerbottenpaj och andra
godsaker. Vi sjöng och skålade. Vi
hade frågesport med ämnet
kräftor.

Avslutningsvis

Kontakta oss

Utflykter till Fjärilshuset i Hagaparken

Duvbopark
Besöksadress: Ekbacksgränd 4
172 37 Sundbyberg

Planerade bussutflykter
• 30/8 plan 5
• 13 september Plan 4
• 20 september Plan 3
• 27 september Plan 2

Karin Olson
enhetschef
karin.olson@sundbyberg.se
tfn 08-706 67 75

Miranda Fond
aktivitetsledare
miranda.fond@sundbyberg.se

