Vikenhörnan

Konduktörsgatan 17 - 19

MARS

PROMENERA TILLSAMMANS

SENIORGYMPA

Måndagar kl. 10.30
Välkommen att promenera med dina grannar!

Torsdagar kl. 11.00
OBS. Vi håller till i biblioteket,
Konduktörsgatan 9–11
Vi tränar upp rörlighet, balans och styrka till musik.
Det går bra att sitta eller stå allt utifrån din
egen förmåga.

FILMVISNING
TRÄFFPUNKT RESURSCENTRUM

VIKENGUBBARNA
Måndagar kl 15.00 jämna veckor
Välkommen alla herrar, var och en tar med
egen fika. Kaffe finns till självkostnadspris. För
mer info kontakta Maria eller Mattias.

CAFÉ VIKENHÖRNAN
Onsdagar kl. 13.30
Fika: 15 kr, vid bingo 20 kr
4 mars Amerikansk Bingo
11 mars Café
18 mars Mats Grimfoot visar bilder från Svartån
25 mars Våffelcafé

Vid frågor ring Mattias 054-540 59 20 eller
Maria 054-540 75 29

Måndagen den 9 mars, kl. 14.00
Pris: 20 kr Inkl. kaffe och kaka
Vi kommer att se filmen: Britt-Marie var här.
Britt-Marie är inte alls någon ordningsfascist. Det
är bara det att smuts och oorganiserade besticklådor får henne att skrika inombords. När hon
lämnar sin man efter 40 års
äktenskap och ett liv som
hemmafru, tvingas hon göra
upp med sig själv och möta
omvärlden. Hon hamnar i
Borg, en liten håla där allt
är nedlagt förutom den
ölstinkande pizzerian och det
lokala fotbollslaget. Kanske
finns det en andra chans i livet,
kanske är det aldrig för sent
att börja leva.
Anmälan och betalning till
trygghetsvärdarna senast den 13 mars.

KARLSTADS BOSTADS AB KBAB.SE

FRUKOSTHÖRNAN
Fredagen den 27 mars, kl 09.00
Pris: 25 kr
Välkommen att äta frukost med dina grannar!
Det serveras yoghurt, smörgås, ägg, juice, te och
kaffe. Anmälan och betalning senast den
25 mars.

ÖPPET CAFÉ
Fredagar kl. 10.00-12.00
Plats: Vikenhörnan, Konduktörsgatan 17-19
Fika: 5 kr
På fredagar har vi öppet café för alla hyresgäster,
då lokalen står öppen. Du har möjlighet att ta en
fikastund med dina grannar!

BIBLIOTEKET
Konduktörsgatan 9-11
Öppettider: mån-tors 08.00-14.00
Välkommen in att låna böcker och tidskrifter samt
spana in vårt visningsskåp som är fyllt med smarta produkter. Ett samarbete med Visningsmiljö på
Resurscentrum.

Trygghetsboendet är ett samarbete mellan
KBAB och vård- och omsorgsförvaltningen

