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
Oktober

Ev byte av ordinarie hårdvara ingår i hyran
(vanlig tv-box, router, fjärrkontroll).

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 tis-fre dagtid 0735-95 25 08
Mail jessica.hall@tornet.se

Info
Hej på er . Eftersom det gått bra för oss i
september så fortsätter vi med våra träffar

Månadens sanning från barn:
”Äldre kan inte få barn. Deras äggstockar har tagit
slut och dessutom har mannen problem med
protesen”.

Petter, 9 år

inomhus på samma vis; tisdagar, onsdagar och
fredagar har vi fika med samma tema hela
veckan. Vi träffas max 8 hyresgäster per tillfälle

Fortsätt vara noggrann med handhygien; tvätta

och ni får meddela vilken dag ni vill komma. Det

händerna när du varit ute och innan du äter.

går alltid att t ex ringa och höra om det finns
plats kvar en dag 😊 då kan man komma en

Håll distans till varandra.

gång till.
Torsdagar fortsätter Eva med någon form av
friskvård inomhus. Det blir något av typen
balansträning, avslappning, sittyoga el dyl. Vi

Tänk på att stanna hemma om du
känner dig det minsta sjuk!

undviker konditionshöjande övningar inomhus.
Oktober bjuder för övrigt
på en salig blandning av
balansträning, TV-nostalgi,
kåserier och andakt inför
Alla helgons dag i slutet
av månaden.

Trygghetsvärd finns tillgänglig i lokal eller per
telefon tisdag –torsdag 09:00-17:00 samt fredag
09:00-15:00. Hittar ni inte oss i lokalen så når ni
oss på telefon 0735-95 25 08.

På återseende!

Jessica, Eva & Gunnel

Datum

OKTOBER

Mån 5 okt
Tis 6 okt

14:00

Fika & fokus på balans

Ons 7 okt
Tor 8 okt

11:00
14:00
13:30

Promenad
Fika & fokus på balans
Gympa

Fre 9 okt

13:30

Fika & fokus på balans

14:00

Fika med TV-nostalgi; ”Jubelsommar” axplock ur

Lör 10 okt
Sön 11 okt
Mån 12 okt
Tis 13 okt

Knäppupps tältrevy från 1960
Ons 14 okt

11:00
14:00

Tor 15 okt

13:30

Promenad
Fika med TV-nostalgi; ”Jubelsommar” axplock ur
Knäppupps tältrevy från 1960
Gympa

Fre 16 okt

13:30

Fika med TV-nostalgi; ”Jubelsommar” axplock ur
Knäppupps tältrevy från 1960

Lör 17 okt
Sön 18 okt
Mån 19 okt
Tis 20 okt

Tor 22 okt

09:00-15:00
14:00
09:00-15:00
11:00
14:00
13:30

Camillas fotvård (en extra tid kvar kl 16)
Fika med kåserier (högläsning)
Camillas fotvård (fullbokat)
Promenad
Fika med kåserier (högläsning)
Gympa

Fre 23 okt

13:30

Fika med kåserier (högläsning)

Ons 21 okt

Lör 24 okt
Sön 25 okt
Mån 26 okt

Vintertid börjar. Tid att flytta tillbaka klockan en timme.

Tis 27 okt

14:00

Fika & andaktsstund med komminister Per Hjelmgren
och kantor Ingrid Persson

Ons 28 okt

11:00
14:00

Promenad
Fika & andaktsstund med komminister Lena
Skeppstedt och kantor Ingrid Persson

Tor 29 okt

13:30

Gympa

Fre 30 okt

13:30

Fika & andaktsstund med komminister Mattias
Olofsson och kantor Ingrid Persson

Lör 31 okt
Sön 1 nov

Alla helgons dag

