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.

Oktober
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

Som vanligt har jag lagt in lite tips med röd text som

Info oktober

gäller arrangemang på Träffpunkt Rydebäck. Tyvärr
hade vi inte koll på varandra i oktober så det har blivit

Vi inleder oktober med en kanelbullefika och drömmer

lite krockar i programmet.

oss tillbaka till Brittas härliga födelsedagsfest i mitten på

Arrangemang med blå text märkt med ”Idé A” är en

juli. Vi har fått lite bilder som kommer att visas.

satsning från stadens olika förvaltningar till en öppen

Jag tänkte starta en cirkel som går ut på att få berätta om

mötesplats. Vecka 43 händer mycket i samarbete med

sitt liv; ”Här är mitt liv”. Är du intresserad av att vara

Vård- och omsorgsförvaltningen. Ingen anmälan, fri

med så hör av dig. Det kommer att vara max 5

entré. Se mer i vår pärm.

deltagare/cirkel. Blir intresset stort gör vi det i flera
omgångar.

På återseende!

Jessica

Fredagen 6 oktober uppmärksammar vi kampanjen
”Balansera mera” med en tipspromenad. Det blir en
längre runda runt dammarna och en kortare runt vårt

F n finns ingen trygghetsvärd tillgänglig på onsdagar.

kvarter så man får välja hur långt man vill gå.

Under oktober kommer jag också att behöva vara ledig

Denna månad kommer Camillas fotvård och frisör Rosita
att vara på plats i lokalen. Lediga tider finns att boka.

ytterligare 4 dagar som är markerade i bladet för
aktivitetsutbud. För övrigt är jag på plats följande fasta
tider vardagar eller ses vi på någon aktivitet.

Kom ihåg att anmäla dig till fika 10 oktober.
Det blir föranmälan den tisdagen för jag

Måndag

11:30 – 12:00

bakelse från Café Vira. En godsak med

Tisdag

14:30 – 16:00 på fikan

björnbär och vanilj.

Torsdag

13:00 – 13:30

kommer att beställa Rydebäcks egen lilla

Får det lov att vara lite ärtsoppa till lunch? Hyresgästerna
lagar egen ärtsoppa. Föranmäl dig så du kan komma och
njuta av hemlagad soppa i gott sällskap.

Aktivitetsutbud i samarbete med

Datum
Mån 2 okt

Tis 3 okt

Aktivitetsutbud 2--27 okt
10:30-11:15
11:30-12:00
13:30-14:30
15:00
07:00
14:30-16:00

Friskvård i balans, medium
Trygghetsvärd på kontoret
Friskvård i balans, intensiv
Canasta
Buss till Ullared, Träffpunkt Rydebäck. Föranmälan!
Kanelbullefika med trygghetsvärd. Bilder från Brittas
födelsedagsfest.
Speleftermiddag på egen hand

Ons 4 okt

13:30

Tor 5 okt

10:30
13:00-13:30
13:30
14:00
14:30-15:30
10:30

Stora promenaden 60 min
Trygghetsvärd på kontoret
Lilla promenaden 30 min
”Vin & kultur längs Donau”, Träffpunkt Rydebäck
Intro och intresseanmälan till cirkel ”Här är mitt liv”
Balansera mera – tipspromenad. Välj mellan lång eller
kort runda!

10:30-11:15
11:30-12:00
13:30-14:30
15:00
10:00
13:00-14:00
14:30-16:00
09:00-15:00
13:30
09:00-15:00
10:30
12:00
12:00
13:00-13:30
14:00
14:30-15:30
13:30

Friskvård i balans, medium
Trygghetsvärd på kontoret
Friskvård i balans, intensiv
Canasta
3 x stolsgympa med Anna OBS! dagen
Idéträff
Fika med Rydebäcks egen kaka. Föranmälan!
Camillas fotvård. Förbokas!
Speleftermiddag på egen hand i lokalen
Camillas fotvård. Förbokas!
Stora promenaden 60 min
Hyresgästernas lunch; ärtsoppa. Föranmälan!
Sillalunch på Träffpunkten. Föranmälan!
Trygghetsvärd på kontoret
Helsingborg på 60-talet del 2, Träffpunkt Rydebäck
Cirkel ”Här är mitt liv”, föranmäld grupp
Bingo med Jessica

Fre 6 okt
Lör 7 okt
Sön 8 okt
Mån 9 okt

Tis 10 okt

Ons 11 okt
Tor 12 okt

Fre 13 okt
Lör 14 okt

Sön 15 okt

12:00

Mån 16 okt

Tis 17 okt

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

Ons 18 okt

13:30

Afternoon Tea på Sillen & Makrillen till dansmusik.
Föranmälan Träffpunkt Rydebäck
Friskvård i balans, medium
Trygghetsvärd på kontoret
Friskvård i balans, intensiv
Canasta
Fika på egen hand
Trygghetsvärd ledig
Speleftermiddag på egen hand

Tor 19 okt

10:45-14:45
10:30
13:00-13:30
13:30
14:30-15:30

Frisör Rosita i lokalen. Förbokas!
Stora promenaden 60 min
Trygghetsvärd på kontoret
Lilla promenaden 30 min
Cirkel ”Här är mitt liv”, föranmäld grupp

Fre 20 okt
Lör 21 okt

Övernattningsrum uthyrt.

Sön 22 okt
Mån 23 okt

Tis 24 okt

Ons 25 okt

10:30-11:15
11:30-12:00
13:30-14:30
13:30
15:00
13:00-14:00
14:30-16:00
18:00
13:30
14:00

Tor 26 okt

10:00
10:00
14:00

Fre 27 okt

13:30

Friskvård i balans, medium
Trygghetsvärd på kontoret
Friskvård i balans, intensiv
Idé A Drottninghög; film ”En man som heter Ove”
Canasta
Idéträff
Fika och frågesport med trygghetsvärd.
Idé A Drottninghög; ståuppshow ”Fadern”
Speleftermiddag på egen hand
Idé A Drottninghög; ”På flykt” Helsingborgshistoria
Trygghetsvärd ledig
3 x stolsgympa med Anna
Idé A Drottninghög; Senilteatern ger ”Bussresan”
Våffelcafé, Träffpunkt Rydebäck
Trygghetsvärd ledig
Bingo med Jan, Gunilla och Lilian
Trygghetsvärd ledig

