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.

December

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

Info december

December bjuder på ett blandat utbud av fika, fotvård,

Så lackar det mot jul och nyår igen vare sig vi önskar det

hårvård, ungdomskör, julpyssel, fester, andakt med mera.

eller inte. Det finns så många olika känslor och tankar

Titta igenom listan eller kom till oss i lokalen om du vill

inför dessa helger; glädje, vemod, närhet, saknad, gemyt

ha hjälp att läsa den.

eller stress. Vi har med oss olika saker i vår livsryggsäck
och det som är självklart för en person är inte det för
någon annan. Samma gäller för hur vi är och talar till
varandra. En mening, ett ord eller ett tonfall kan tolkas på
så många sätt och ibland blir det ”tosigt”. Vi får jobba på

Kom ihåg att göra föranmälan till julfest och grötfest före
respektive slutdatum så att vi kan göra rätt inköp. Det är
max 30 deltagare till varje festtillfälle.

att tänka på detta; både hur vi ger och tar emot budskap.
Slutligen vill vi tacka alla för ert engagemang i
vårt trygghetsboende på olika vis och önska er
en god decembermånad!
På återseende!

Jessica Gunnel Bosse

Ni finner oss på plats följande fasta tider vardagar eller
ses vi på någon aktivitet.
Måndag

11:30 – 12:00 (annan tid måndag 18 dec)

Tisdag

14:30 – 16:00 på fikan

Torsdag

13:00 – 13:30

Datum
Mån 4 dec

Aktivitetsutbud 4 – 29 dec
10:30-11:15 Friskvård i balans, medium
11:30-12:00 Trygghetsvärd på kontoret
13:30-14:30 Friskvård i balans, intensiv
15:00

Canasta

Tis 5 dec

14:00-16:00 Adventsfika med trygghetsvärd

Ons 6 dec

09:00-15:00 Camillas Fotvård. Föranmälan.
13:30

Tor 7 dec

Gunnels onsdag; stjärnpyssel!

09:00-15:00 Camillas Fotvård. Föranmälan.
13:00-13:30 Trygghetsvärd på kontoret
13:30-15:00 Cirkel ”Här är mitt liv”. Föranmäld grupp.

Fre 8 dec

13:30

Julbingo

Lör 9 dec
Sön 10 dec

2 i advent

Mån 11 dec

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

Tis 12 dec

15:00

Canasta

10:00

3 x stolsgympa med Anna

14:30-16:00 Fika med trygghetsvärd och besök av kyrkans
ungdomskör.
Ons 13 dec

14:00

Bosses eftermiddag; blomsterpyssel till julfesten

Tor 14 dec

10:45-14:30 Rositas hårstudio. Föranmälan.
13:00-13:30 Trygghetsvärd på kontoret
16:00

Fre 15 dec

13:30-15:00 Cirkel ”Här är mitt liv”. Föranmäld grupp.

Lör 16 dec
Sön 17 dec

Julfest. Föranmälan senast fredag 8/12!

3 i advent

Mån 18 dec

10:00-11:00 Trygghetsvärd på kontoret

Tis 19 dec

14:30-16:00 Fika och musikfrågesport med trygghetsvärd.
Ta med en vän!

Ons 20 dec

13:30

Gunnels onsdag; baka och smaka julkakor

Tor 21 dec

10:00

3 x stolsgympa med Anna

13:00-13:30 Trygghetsvärd på kontoret
14:00

Bosses eftermiddag börjar med liten andakt sen

14:30-16:00 Bossefika
Fre 22 dec

Trygghetsvärd ledig

Lör 23 dec
Sön 24 dec

4 i advent. Julafton

Mån 25 dec

Juldagen

Tis 26 dec

Annandag jul

Ons 27 dec

13:30

Gunnels onsdag; frågesport och fika

Tor 28 dec

12:00

Grötlunch. Föranmälan senast torsdag 21/12!

Fre 29 dec

Trygghetsvärd ledig

Lör 30 dec
Sön 31 dec

Nyårsafton

