Omsorgsförvaltningen∙ Hässleholms kommun

NYBO

Vår/sommar 2019
På Nybo ska alla känna sig välkomna!
Här ser ni bland annat en bild från förra årets bilträff och från när en av
våra boende bjöd oss på tårta på sin födelsedag.
Glöm inte att följa oss på vårt instagram för att se vad vi har för oss om
dagarna. https://www.instagram.com/nybobjarnum/

För ytterligare information kontakta:
Enhetschef
Andreas Arvidsson Rosenqvist
Telefon: 0451-26 65 15

Enhetschef
Maria Erlingsson
Telefon: 0451-26 61 00
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Ny teknik

Trädgård

För att förenkla arbetet och öka
säkerheten har vi börjat använda
digitala signeringslistor som vi
har i våra arbetstelefoner.
Samtidigt har vi installerat nya
medicinskåp som vi tar i drift
under våren. Vidare använder vi
videosamtal vid teamträffar för att minska restiden, och
underlättar arbetet för våra fysio- och arbetsterapeuter.
Minskad restid är även bra för miljön.

Vi har gjort lite förändringar på vår innergård/trädgård och vill
att odlingarna i ska bli mer tillgängliga för dem som bor hos oss.

Frisör
Vi har en ny frisör som kommer till oss på Nybo. Hon heter Caitlyn
och hon har en egen salong i Vittsjö som heter Hair & Style.
Caitlyn kommer till Nybo och friserar på helgerna.

Om ni har växter som ni vill dela med er av tar vi tacksamt emot
dem till vår trädgård.

Aktiviteter
Cissi planerar och
arbetar med de flesta av
våra aktiviteter på Nybo.
Vi har även en grupp med
kultur- och anhörigombud
som engagerar sig i
arbetet med aktiviteter.

Persienner
Persienner ingår inte i lägenhetshyran på särskilt boende. Idag
finns det persienner i många av våra lägenheter sedan tidigare.
Om man som hyresgäst vill reparera/byta ut de persienner som
finns får man bekosta det själv.

Anhörigträffar
Årets anhörigträff kommer bli den 9 okt. kl.18.00 och mer
information kommer att skickas ut.

Undre våren och sommaren planerar vi
följande aktiviteter på Nybo
o
o
o
o
o
o
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22/5 Har vi bilträff med korvgrillning
6/6 Serverar vi sverigetårtor och firar
18/6 Förbereder vi och lövar midsommarstången
19/6 Klär vi midsommarstången och har fest och
allsång
21/8 Har vi vår åriga pubkväll med korvgrillning
Vi hittar även på en hel del annat under vår och
sommar.

