2016-07-05

Till Kommunstyrelsens

arbetsutskott

Ansökan från Bröderna Andersson
behövande

åldersfigna,

i Kjerstinabo

donationsfond,

riktad till "främjande

sjuka eller lytta som vårdas å inrättningar

av vården av

för vård av gamla och sjuka

Vi önskar få 110 000 kr från fonden att användas till onka ändamål för boende på det särskilda
boendet

i Hyltebruk

till hösten 2016.

Vi önskar på Malmagården
avdelning

att utveckla tekniska möjEigheten för våra boende. Med Ipad på varje

kan vi få tillgång till internet,

intressanta

områden,

medbestämmande
ge möjlighet

de boende kan lyssna på musik, söka kunskap inom

spela spel, titta på film, titta på googlemaps

och delaktighet

mm. Detta medför

både för den enskilde men även i gemenskap.

kvalitet,

Tekniken

kan också

att kunna ta del av den värld som man inte längre kan vara med i längre. Vi vill även

sammankoppla

Ipad via Apple till TV för att många ska kunna se Ullsammans.

Telefonerna

ska

användas för att ta bilder och kunna visa i tv samt att använda bilder i en blogg vi planerar att starta
upp, för att bland annat anhoriga kan ta del av vad som händer på Malmagården.
NY BELYSNING DAGCENTRALEN
Vi vill kunna skapa en trevlig miljö med bra belysning som fungerar
dagcentralen,

Dagtid fungerar

har dessutom

fester och underhållningar

anpassad för att justera

både Ull fest och vardag i

lokalen som matsal till många och detta kräver en sorts belysning
i dagcentralen

och den ljussättning

.Vi

som finns idag är inte

utifrån de skilda behoven vi har.

Inköp av 6 st Ipad med tangentbor

till våra enheter

ca 30 000kr

Inköp av 9 st Appletv till enheter

ca 10 000kr

Inköp av 2 st smartphones

ca 20 000kr

Offert från Sverkers El - DIMBARA ARMATURER 7 ST

35 000kr.moms

PRIS MED ARBETE OCH ARMATURER
Inköp fill utsmyckning

För ytterligare
Hyltebruk

för trivsel på respektive

nformat io n om ändamålet,

den 5 juli 2016

Enhetschef, Annika Stenbäck
Tlf: 0345 180 47

enhet ex blommor

var god tag kontakt

mm

med undertecknad

15 000kr

