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.

Juli & augusti
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

Vi hoppas att tomaterna kommer att växa, frodas och

Info juli & augusti

mogna för det blir provsmakning av både tomater och en
läcker bruschetta i augusti.

Vi hoppas att fint sommarväder är på ingång när vi nu
ska ta oss an juli och augusti, eller hur?

Mot slutet av augusti blir det kräftskiva. Vi gör som
tidigare år; tillbehör finns på plats men var och en tar

Mellan 17 juli – 13 augusti så kommer trygghetsvärdarna

med sig egna skaldjur efter tycke och smak. Föranmälan!

att ha semester så då får ni det lugnt och skönt innan vi
drar igång igen i andra halvan av augusti J

Vår frisör Rosita kommer en dag i juli och en dag i
augusti. Kom in boka tid; lediga tider finns!

MEN innan det är semestertider så har vi lite trevligheter

Camillas fotvård kommer i augusti. Hennes boknings‑

på gång. Redan på måndag 3/7 kan man åka med till

listor finns också på plats.

Möllebackens våffelbruk om man vill. Veckan därpå är
det tid för vår sommarutfärd till Hembygdsparken i
Ängelholm och Café Killeröd. Det finns platser kvar att

Boulespelarna är igång hela sommaren på torsdagar

boka t o m 4 juli.

kl 13:30. Samling vid boulebanan!
På återseende!

Jessica & Gunnel

Gunnel fixar picknick vid Kärleksstigen för den som
vill promenera en runda. Om vädret sätter käppar i hjulet

Ni finner mig eller Gunnel på plats följande fasta tider

så blir picknicken lite mer hemmavid.

vardagar eller ses vi på någon aktivitet.
Under perioden 17 juli t o m 13 augusti har vi semester.

Fredagen 14/7 bjuds det på eftermiddagsmingel med lite

Måndag

11:30 – 12:00

smått och gott innan det är tid för semester. Välkommen

Tisdag

14:30 – 16:00 på fikan

Torsdag

13:00 – 13:30

in till lokalen.

Aktivitetsutbud 3 juli – 1 sep

Datum
Mån 3 jul

Tis 4 jul

11:30-12:00 Trygghetsvärd på kontoret
13:00
Samling vid buss 219, avgång 13:04 till Möllebackens
våffelbruk. Föranmälan!
14:30-16:00 Fika med trygghetsvärd.

Ons 5 jul

13:30

Picknick med Gunnel oavsett väder J

Tor 6 jul

10:30
13:00-13:30
13:30
13:30

Stora promenaden 60 min
Trygghetsvärd på kontoret
Lilla promenaden 30 min
Boule

Fre 7 jul
Lör 8 jul
Sön 9 jul
Mån 10 jul

11:30-12:00 Trygghetsvärd på kontoret
13:30-14:00 Trimbingo runt dammarna vid Klostervägen

Tis 11 jul

09:30

Utfärd till Ängelholm & Killeröd. Föranmälan!

Ons 12 jul

10:45-14:45
13:30
10:30
13:00-13:30
13:30
13:30

Rositas hårstudio. Förbokas.
Sällskapsspel med Gunnel
Stora promenaden 60 min
Trygghetsvärd på kontoret
Lilla promenaden 30 min
Boule

Tor 13 jul

Fre 14 jul

Mån 14 aug

14:00-16:00 Trygghetsvärd bjuder till eftermiddagsmingel med
lättare tilltugg. Titta förbi när du vill.
Trygghetsvärdarna har semester från den 17 juli.
Åter måndag 14 augusti.
11:30-12:00 Trygghetsvärd på kontoret

Tis 15 aug

14:30-16:00 Fika med trygghetsvärd

Ons 16 aug

09:00-15:00
13:30
09:00-15:00
10:30

Tor 17 aug

Camillas medicinska fotvård. Tidsbokning.
Tomatprojektet; provsmakning och tomatbruschetta
Camillas medicinska fotvård. Tidsbokning.
Stora promenaden 60 min

13:00-13:30 Trygghetsvärd på kontoret
13:30
Lilla promenaden 30 min
13:30
Boule
Fre 18 aug
Lör 19 aug
Sön 20 aug
Mån 21 aug

11:30-12:00 Trygghetsvärd på kontoret

Tis 22 aug

14:30-16:00 Fika & ”Fråga doktorn”, se anslag för tema

Ons 23 aug

13:30

Gunnels eftermiddag

Tor 24 aug

10:30
13:00-13:30
13:30
13:30

Stora promenaden 60 min
Trygghetsvärd på kontoret
Lilla promenaden 30 min
Boule

Fre 25 aug

17:00

Kräftskiva på Ängholmen. Föranmälan!

Lör 26 aug
Sön 27 aug
Mån 28 aug

11:30-12:00 Trygghetsvärd på kontoret

Tis 29 aug

14:30-16:00 Fika och frågesport med trygghetsvärd

Ons 30 aug

10:45-14:45
13:30
10:30
13:00-13:30
13:30
13:30

Tor 31 aug

Rositas hårstudio. Förbokas.
Sällskapsspel med Gunnel
Stora promenaden 60 min
Trygghetsvärd på kontoret
Lilla promenaden 30 min
Boule

Fre 1 sep

Övernattningsrummet kommer att vara uthyrt enligt följande
17—21 juli

Brita & Gunnar Ridemark, trappa 40

22—26 juli

Elsy Allvén, trappa 40

26—28 juli

Brita & Gunnar Ridemark, trappa 40

11—13 augusti

Lennart Emnell, trappa 8

