
 

 

 

ÅBRÄDDENS 
SOMMARBLAD  2020 
 

 

Åbrädden – en del av vård- och omsorgsförvaltningen Helsingbogs stad 
Garverigatan 4 ∙ Postadress 252 69 Råå ∙ 042-10 50 00  

helsingborg.se 

På måndag välkomnar vi juni månad och hoppas att det fina 
vädret håller i sig. 

Vad händer på Åbrädden? 

Vi ser fram emot en sommar och en del utomhusaktiviteter. En 
del sommarvikarier är på ingång och personalen som jobbat här 
hela året börjar se sommarledigheten närma sig.  

Influensatider 

Det är ju fortfarande besöksförbud och restriktioner helt allmänt 
i samhället, och vi har nu fått upp ett ”besökstält” i trädgården. 
Tältet möjliggör att du kan träffa dina anhöriga där en stund, 
och man bokar hos Anders, vår administratör på tel 042- 
103170. Tältet har en mellanvägg, så att mötet ska vara så 
säkert som det går. Lite märkligt kan tyckas, men ett ganska bra 
initiativ av staden att möjliggöra ett möte i dessa tider. 

Guldkant 

Aktiviteterna är utomhus alla dagar då vädret tillåter detta! Se 
på våningens anslagstavla vad som erbjuds denna dag om du 
undrar! 

Den 18:e juni, dagen innan midsommarafton, kommer vi att 
samlas för att klä midsommarstången och därefter grillar vi, äter 
lunchen ute och har en härlig stund tillsammans. 



 

 

I slutet på sommaren kommer vi att ha en sommarfest för både 
personal och er hyresgäster. Vi samlas och umgås och äter något 
gott tillsammans. Onsdagen den 26/8 är det som gäller, och fler 
detaljer kommer när det närmas sig. 

Kom ihåg! 

Lite kom ihåg så här på slutet… 

- Kom ihåg solkrämen nu när solen börjar visa sig. Hatt och 
solglasögon är också ett måste!! 
 

- Kolla så att du har en fungerande bordsfläkt nu när det 
kan bli varmt i lägenheten. 
 

- Inför BINGO-spelande så köper du bingo-biljetter hos 
Anders på plan 0.   
 

- Inför sommar-baren gäller drink-biljetter om du önskar 
något som inte är alkoholfritt. Köpes hos Anders. 

Dessa åtgärder gör vi gör att personalen ska slippa ha hand om 
kontanter, och för att du ska kunna lämna plånboken hemma 
när det är aktiviteter på gång! 

 

 

Ha en fin sommar! / malin med personal 


