Telefonnummer

Mötesplats
Vid fel eller frågor som gäller själva fastigheten,
kontaktar ni Riksbyggen på telefon 0771-860 860.
Samma nummer går att ringa hela dygnet; de har

Ängholmen

jour för akuta fel.

Vid fel på telefonen, TV eller internet kontaktar
ni Telias support på 020-240 250.

Juni
Frågor kring vårt aktivitetsutbud i
gemensamhetslokalen, beställning av mat eller
andra frågor där du inte vet vart du ska vända
dig; ring mig Jessica på telefon 0735-95 25 08.

Vid akut behov av ambulans, brandkår eller
polis ring 112.

Trygghetsvärd Jessica Hall
Telefon vardagar dagtid 0735-95 25 08
Mail jessica.hall@tornet.se

Måndagen 19 juni utgår gymnastiken på förmiddagen.

Info juni

Då kommer sommarjobbande ungdomar hit och hjälper

Försommaren är en härlig tid och nu har vi fått det grönt

Ni finner ni mig eller Gunnel på plats följande fasta tider

och skönt. Helgdagarna avlöser varandra och jag hör er

vardagar eller ses vi på någon aktivitet.

hyresgäster prata om barnbarnens konfirmationer och

Fredag 9 juni är ingen trygghetsvärd anträffbar p g a

skolavslutningar. Det kan vara bråda tider!

skolavslutning.

Den som har tid över är välkommen till vårt aktivitets-

Måndag

11:30 – 12:00

Tisdag

14:30 – 16:00 på fikan

Torsdag

13:00 – 13:30

utbud i lokalen. Vi fortsätter med att hålla oss igång på
måndagar hela juni ut med något litet undantag. Likaså
har vi promenader och även en trimbingorunda runt

den som vill med surfplattor och mobiltelefoner.

dammarna vid Klostervägen.
Ni har väl inte missat vår tomatodling? Onsdagen 7 juni
är alla hyresgäster välkomna till lokalen att hämta en
tomatplanta.
Kom ihåg tisdagsfikan med sjukgymnast/fysioterapeut
Danuta från vårdcentralen Rydebäck. Denna gång är
temat artros.
Vi har lite olika evenemang som kräver föranmälan för att
vi ska kunna beställa rätt mängd mat. Kolla in följande:
grannträff i trappa 40, midsommarfest, lunch på Tegel
och hyresgästernas egen lunch med grillat
i slutet av juni. Tänk också på att vi bara
kan vara 30 personer i lokalen så vänta
inte med anmälan för länge.

På återseende!

Jessica & Gunnel

Aktivitetsutbud 5 – 30 juni

Datum
Mån 5 jun

Tis 6 jun

10:30-11:15 Friskvård i balans, medium
11:30-12:00 Trygghetsvärd på kontoret
13:30-14:30 Friskvård i balans, intensiv
Nationaldagen

Ons 7 jun

13:30

Tor 8 jun

Fre 9 jun

Alla hyresgäster är välkomna att hämta en tomatplanta
i lokalen.
Högläsning ”Sirila gentlemän”
10:30
Stora promenaden 60 min
13:00-13:30 Trygghetsvärd på kontoret
13:30
Lilla promenaden 30 min
13:30
Boule
Trygghetsvärd ledig

Lör 10 jun
Sön 11 jun
Mån 12 jun

Tis 13 jun
Ons 14 jun
Tor 15 jun

Fre 16 jun

10:30-11:15
11:30-12:00
13:30-14:30
13:00-14:00
14:30-16:00
13:30

Friskvård i balans, medium
Trygghetsvärd på kontoret
Friskvård i balans, intensiv
Idéträff
Fika med trygghetsvärd. Tema Artros med Danuta.
Högläsning och avslutning av boken ”Sirila
gentlemän”
10:30
Stora promenaden 60 min
13:00-13:30 Trygghetsvärd på kontoret
13:30
Lilla promenaden 30 min
13:30
Boule
17:30
Grannträff trappa 40. Förbokas!
13:30
Bingo med Gunilla & Co

Lör 17 jun
Sön 18 jun
Mån 19 jun

Tis 20 jun

10:00-12:00
11:30-12:00
13:30-14:30
14:30-16:00

Hjälp med surfplatta och mobiltelefon
Trygghetsvärd på kontoret
Friskvård i balans, intensiv
Fika med trygghetsvärd

Ons 21 jun

12:00

Midsommarfest. Förbokas!

Tor 22 jun

10:30
12:00

Fre 23 jun

Stora promenaden 60 min
Midsommarlunch på Träffpunkt Rydebäck. Bokas på
telefon 042-10 44 80
13:00-13:30 Trygghetsvärd på kontoret
13:30
Lilla promenaden 30 min
13:30
Boule
Midsommarafton

Lör 24 jun

Midsommardagen

Sön 25 jun
Mån 26 jun

Tis 27 jun
Ons 28 jun
Tor 29 jun

Fre 30 jun

10:00-11:30
10:30-11:15
11:30-12:00
13:30-14:30
13:00
14:30-16:00
11:30

Träffpunkt Rydebäck, inspiration Facebook
Friskvård i balans, medium
Trygghetsvärd på kontoret
Friskvård i balans, intensiv
Idéträff
Fika och frågesport med trygghetsvärd.
Lunch på restaurang Tegel med Gunnel. Förbokas!
Rum uthyrt
10:00-11:30 Träffpunkt Rydebäck, inspiration Facebook
10:30
Stora promenaden 60 min
12:00
Lunch med grillat. Förbokas!
13:30
Lilla promenaden 30 min
13:30
Boule
Rum uthyrt
10:30-11:00 Promenad med trimbingo. Starta när du vill under de
30 minuterna.
Rum uthyrt

Torsdag 3 augusti kl 17 anordnar Träffpunkt Rydebäck
en grillafton.
Begränsat antal platser; föranmälan görs
på telefon 042-10 44 80

