Telefonnummer
Vid fel som i din lägenhet eller i fastigheten,
kontaktar ni Riksbyggen på telefon 0771-860 860.
Samma nummer går att ringa hela dygnet; de har

Mötesplats
Ängholmen

jour för akuta fel.

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

Januari

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

Vi vågar fortfarande inte ha någon social aktivitet

Info januari
Hej alla och god fortsättning på 2021! Ett nytt år
då det känns som att vi kan se en ljusning när det
gäller corona. Vaccinationer har kommit igång

inomhus utan fortsätter med utomhusaktivitet i
den mån vi kan beroende på vädret. Håll koll på
anslagstavlorna i era respektive entréer; där
sätter vi upp anslag och information.

och förhoppningsvis når det oss alla inom en

På återseende!

snar framtid. Vi har fått frågor om ni som

Jessica, Gunnel & Eva

hyresgäster kommer att kunna få vaccin
här på Ängholmen. I dagsläget finns
inget svar på den frågan men vi har
kontakt med Rydebäcks vårdcentral och
återkommer när vi får mer besked.

Trygghetsvärd finns tillgänglig tisdagar till
fredagar enligt nedanstående tider om inget
annat anslagits. Hittar ni inte mig, Gunnel eller

Camillas fotvård kommer tisdag 12/1 och onsdag
13/1. I skrivande stund finns en ledig tid kl 15 på

Eva i lokalen så når ni oss på telefon.
Måndag

ingen värd tillgänglig

Tisdag

09:00 - 17:00

Onsdag

09:00 – 17:00

finns lediga tider att boka vid båda

Torsdag

09:00 – 17:00

tillfällena. Bokningslista finns i

Fredag

09:00 – 15:00

onsdagen.
Vår frisör Rosita är tillbaka tisdag 19
januari samt även den 9 februari. Det

pärmen i lokalen.

Vi samverkar med

