SEKTORN FÖR VÄLFÄRD OCH OMSORG – 2022-09-02

Nyhetsbrev från Träffpunkterna
September
Hej på er alla!
Den här veckan har vi tagit steget in i höstens
första månad. Nu väntar tiden av
brittsommar, färgprakt och friskare vindar.
Träffpunkterna rivstartar terminen med ett
fullspäckat program!
Hoppas att starten av september tar hand om er väl
och att vi har härliga hösttider framåt.
Häng med Träffpunkterna in i en spännande termin!
Här i kommande brev finns information om vad som
händer på Träffpunkterna Allén och Hallonbergen
under september månad.

Höstterminsstarten är igång!
Höstens aktivitetsscheman har rullat igång denna
vecka. Aktuella aktivitetsscheman finns på hemsidan
och att hämta i pappersformat på träffpunkterna
Allén och Hallonbergen. När nedan följer några
datum inför september som berörs av förändringar i
aktiviteter eller öppettider.
OBSERVERA ändrade öppettider/aktiviteter följande
datum:
*Tisdag 6/9: Ingen Linedance med Lena på
Träffpunkten Hallonbergen.
*Onsdag 7/9: Pga planeringsdag för ordinarie
personal utgår träffpunkternas aktiviteter på båda
träffpunkterna (förutom Bridge på Allén).
Caféet är öppet som vanligt 9.00-15.30.

*Tisdag 13/9: Hälsodag på
Allén kl 9.00-15.00, ordinarie
aktiviteter utgår. Träffpunkten
Hallonbergen har öppet som
vanligt.
*Torsdag 15/9: Yogan på Allén
flyttad från kl 13.00 till
förmiddagen kl 11.00, lokal
Skeppet.

På gång september!
DAGSUTFLYKTER:
*Dagsutflykt till Sigtuna 8/9.
*Dagsutflykt båttur 20/9.
FESTKVÄLL:
Träffpunkten Hallonbergen
22/9 kl. 17.00-20.00
Temat för kvällen är 60-tal!
Trerätters middag och
underhållning i form av
Two Boys. Anmälan öppnar
torsdag 8/9.

LUNCHKONSERTER:
*Lunchkonsert med Allan Allsång & Mange Mingel
på Träffpunkten Hallonbergen fredag 9/9 kl 12-13.
*Lunchkonsert med Hansson & Fläder
på Träffpunkten Hallonbergen fredag 23/9 kl 12-13.
*Lunchkonsert med Pecke Polis
på Träffpunkten Allén onsdag 28/9 kl 12-13.

FÖRELÄSNINGAR:
*Torsdag 15/9 kl 14-15 Träffpunkten Hallonbergen:
Wole, Silviasyster. Träna upp minnet!
*Torsdag 22/9 kl 14-15Träffpunkten Allén:
Ruha Serrato, Överläkare. Hur mår du lilla hjärtat?
*Torsdag 29/9 14-15 Träffpunkten Hallonbergen:
Fonus, Vita arkivet.

FRÅGOR & FUNDERINGAR?
Har ni någon fundering kring evenemang,
arrangemang eller vårt vanliga utbud så tveka inte
att höra av er. Kom in till oss och ställ era frågor, slå
oss en signal på telefon 08-706 8369 eller mejla
traffpunkterna@sundbyberg.se

VAR RÄDDA OM VARANDRA!
Vi vill passa på att påminna om att fortsatt vara
försiktiga och vara rädda om oss själva och
varandra. Deltagande vid Träffpunkternas aktiviteter
sker alltid på eget ansvar. Vid förkylningssymptom
som hosta, halsont, snuva och feber stannar vi
hemma, detta gäller såväl personal som gäster.
Tack för hjälpen.

Kontakta oss
Avslutningsvis
Vi vill önska er en fin helg, hoppas vi ses på
Träffpunkterna framöver!
Varma hälsningar från oss alla på
Träffpunkterna Allén & Hallonbergen.

Träffpunkten Hallonbergen
Besöksadress: Lötsjövägen 6,
Sundbyberg
Öppettider:
Måndag-Torsdag 9-15.30.
Fredag 9-15.
Träffpunkten Allén
Besöksadress: Vasagatan 9,
Sundbyberg
Öppettider:
Måndag-Torsdag 9-15.30.
Fredag 9-15.
Telefon Träffpunkterna:
08-706 83 69

Karin Ankarudd
Enhetschef
karin.ankarudd@sundbyberg.se
tfn 08- 706 85 52

