Telefonnummer

Vid fel som i din lägenhet eller i fastigheten,

Ängholmens Trygghetsboende

kontaktar ni Riksbyggen på telefon 0771-860 860.
Samma nummer går att ringa hela dygnet; de har
jour för akuta fel.

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

Info
24 mars 2020

Frågor kring vårt aktivitetsutbud i
gemensamhetslokalen eller andra frågor där du
inte vet vart du ska vända dig; ring
trygghetsvärd 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

Andra sätt att handla är att ringa Matöppet i Glumslöv

Info

0418-700 32 som erbjuder hemkörning. För den som
känner sig bekväm med att handla på internet och få det

Hoppas ni alla mår så bra som det bara går i dessa

hemkört så kan man göra det både hos COOP och ICA

annorlunda tider. Vi får göra vad vi kan för att hålla

Maxi Råå.

smittspridningen så låg som möjligt och allra helst vill vi
inte ha den här överhuvudtaget naturligtvis.

Restaurang Tegel informerar på sin Facebook-sida att de
erbjuder hemkörning av luncher inom Rydebäck. De kan

Vi håller oss uppdaterade kring myndigheternas

leverera dagens lunch (endast varmrätt) mellan kl 11:30-

rekommendationer vilket också är anledningen till att vi

13:30 till en kostnad av 115 kr. Du förbeställer på

tillsvidare pausar våra aktiviteter inomhus. Däremot

nummer 042-22 22 17 före kl 11.

erbjuder vi promenad kl 11 tisdag – fredag i ”spridd
grupp” 😊. Vill du ha hjälp med att bara komma ut en

Rosita är tillbaka med sin frisérsalong tisdag den 31 mars.

kortare stund, kanske bara en runda runt huset, så tveka

Bokningslista finns i lokalen; kom in eller ring!

inte att ringa på vårt nummer 0735-95 25 08. Svarar vi inte
så lämna namn och telefonnummer så ringer vi upp.
Kom ihåg att vi går över till sommartid sista helgen i
mars. Flytta fram klockan en timme!
Som jag meddelat tidigare så kan vi under rådande
omständigheter hjälpa till med inköp om du inte får hjälp
via anhöriga eller har hjälp av beviljad omsorg.

Som läget är nu så försöker jag
tillsammans med Eva att hålla
ställningarna på plats. Gunnel finns

Vidare när det gäller inköp så har Hemköp i Rydebäck

som backup och kan om det behövs

extra öppet för äldre kl 07:15-08:00 måndag – fredag. Som

hålla social kontakt hemifrån.

läget är just nu kommer det att vara så t o m 3 april.

På återseende! Jessica, Gunnel & Eva

Datum

Vi samverkar med

