Vikenhörnan

Konduktörsgatan 17 - 19

CAFÉ VIKENHÖRNAN
Onsdagar kl 13.30
Fika: 10 kr (20 kr vid bingo)
7 sept Café med quiz/frågesport
14 sept Café med Amerikansk bingo
21 sept Café med fika
28 sept Cafè med Mats Grimfoot (se separat anslag)

SEPTEMBER
INOMHUSBOULE I VIKENHÖRNAN
Fredagar kl 10.30
Kom och spela inomhusboule med dina
grannar och trygghetsvärdarna. Vi startar
upp den 2 september och spelar varje
fredag framöver.
Vi avslutar med fika i cafélokalen!

ROLLATORSERVICE
PROMENERA TILLSAMMANS
Torsdagar kl 13.30
Välkommen att promenera med eller utan rollator
tillsammans dina grannar och trygghetsvärdarna.
Vi startar upp den 1 september och promenerar
varje torsdag framöver.
Samling utanför Vikenhörnan.
Efter promenaden avslutar vi med fika i
Cafélokalen!

BOULE I STADSTRÄDGÅRDEN
Tisdag 6 sept, kl. 10.30
Plats: Stadsträdgården
Missa inte årets sista boulespel.
Efter spelet blir det prisutdelning och fika.

Vid frågor eller föranmälan ring Mattias 054-540 59 20
eller Monica 054-540 74 88

Måndagen 12 september Kl. 13-15.
Plats: Vikenhörnan
Välkommen att få din rollator servad och om det behövs
fixas/lagas något av kommunens hjälpmedelstekninker.
Vi bjuder på fika.

VIKENGUBBARNA

Varannan måndag kl. 15.00, jämna veckor
Välkommen alla herrar och träffas i vår cafélokal.
Var och en tar med sig fika, kaffe finns att köpa
för 5kr/person. Vid frågor kontakta trygghetsvärdarna.

MATS GRIMFOOT

Mats Grimfoot är biolog och naturfotograf. Han
kommer till Vikenhörnan den 28 september och
berättar samt visar bilder från USA- från Stilla
havet till klippiga bergen.
Anmälan till trygghetsvärdarna senast
tisdag 27 september.

KVÄLLSMACKA

Måndag den 26 sept, kl. 17.00
Pris: 30 kr/person för 2 stycken
smörgåsar.
Kom och ät kvällsmat hos oss på Café Vikenhörnan tillsammans med dina grannar! Det
serveras varma smörgåsar med dryck. Varmt
välkommen!
Anmälan till trygghetsvärdarna senast
fredagen den 23 sept. Betalning sker
vid anmälan.

KARLSTADS BOSTADS AB KBAB.SE

BIBLIOTEKET

Välkommen in att låna böcker och
tidskrifter. Spana in vårt visningsskåp
som är fyllt med smarta produkter.
Ett samarbete med visningsmiljön
på resurscentrum.
Månadens tema: ”hörsel”

Konduktörsgatan 9–11
Öppettider: mån-tors 08.00-14.00

Trygghetsboendet är ett samarbete mellan
KBAB och vård- och omsorgsförvaltningen

