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Månadsbrev april från Duvbopark
Det blev en tur till
blomsteraffär innan påsken för
att köpa påsk blommor som
förhöjde påsk stämningen på
alla våningarna.
Påskmat serverades och
massor med chokladägg
förstås

Aktiviteter
Vi fortsätter vara försiktiga så vi inte får någon smittspridning i huset och vi följer alla
rekomedationer. Vi har länge hållt aktiviteterna separat på varje plan och inte blandat
de som bor på olika plan förutom utomhus. Vi kommer nu öppna upp lite för
gemensamma aktiviteter för vaccinerade boende där man kan träffa personer som
bor på andra plan. Bland annat kommer vi ha sittgymnastik ihop igen och kunna
återuppta bowlingen. Vi kommer även varva musikquis med musikterapeutisk
verksamhet tillsammans i grupp.

Utevistelse
Flera boende sa att för varje vecka vi är ute känns
det lite varmare.. Vårkänslor den 15 april när vi
var ute i det härliga och soliga väder.
Samtidigt hade vi avslut för
sjuksköterskestudenterna som bakat
chokladbollar och en silviakaka… så gott!
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Polkagrisensdag den 20 april
Vi firade polkensgrisendag denna dag genom att bjuda
våra boende på en Polkagrisdröm som efterrätt.

Läkarorganisationen
Vår läkarorganisation är Familjeläkarna i Saltsjöbaden och vår nye läkare efter Hans
Rosencrantz gick i pension är Christian. Vill ni ha kontakt med läkaren går ni via
sjuskköterskan.

Medarbetare
Aurora Hansson omvårdnadsansvarig sjuksköterska på plan 4 har slutat hos oss. Vi
söker nu efter en ersättare. Under tiden täcker våra ordinarie sjuksköterskor upp på
plan 4 och det går bra att som vanligt ringa Auroras telefonummer så kommer ni till
den som är ansvarig.
Vi håller nu på med sommarplaneringen och anställer sommarvikarier, detta innebär
att vi kommer ha en del inskolningar av nya medarbetare.

Varma Hälsningar
Karin Olson, enhetschef karin.olson@sundbyberg.se 08-706 67 75
Miranda Fond, aktivitetsledare miranda.fond@sundbyberg.se

