Nyhetsbrev

Trygg personlig assistans sedan 1998

- Oktober 2015

Den vackra hösten är här!

Julfesten 2015

På kontoret rullar allt på, glöm inte att komma upp och
hälsa på oss, ta en kopp kaffe eller bara vila benen i vår
sköna soffa.

Men vi har ju såklart löst något annat och får kanske anledning att besöka Dannero vid annat tillfälle.

Det var länge sedan det kom ut ett nyhetsbrev men nu
är det äntligen dags. Tiden går fort när man har roligt
brukar man ju säga.

OBS! När det gäller godkännande av månadsrapporten
i Rikta tid så skall det vara gjort före den 10:e varje
månad.

Rikta tid-dag!
Den 26 november kommer vi på iKi´s kontor att hålla
en Rikta tid-dag.
Denna dag kommer man kunna diskutera Rikta tid, fördelar och nackdelar. Man kommer kunna få svar på det
mesta samt spetsa sina kvalitéer. För oss är detta väldigt
viktigt, vi vill veta vad just ni tycker.

Det har tyvärr blivit så att julfesten på Dannero har blivit
inställd på det datum vi bokat. En ombyggnad är det som
inte blir klar i tid. Det fanns tyvärr inga möjligheter för
ombokning på datum som funkade för oss.

Vi kommer nu istället att arrangera julfesten själv och
detta kommer äga rum på Falsterbo Strandbad. Adress:
Strandbadsvägen 30, 239 42 Falsterbo.
Datumet blir detsamma den 14 november och vi startar
kl. 18.00 med lite julmingel för att sedan inta julbordets
alla läckerheter. Kvällen kommer sedan bjuda på sång och
dans till levande musik.
Har ni inte anmält er är det hög tid nu och senast den
onsdagen den 4 november. Ring eller e-posta till kontoret.
VIKTIGT! Bussar kommer gå dit från Simrishamn, Tomelilla, Ystad och Malmö till Strandbaden. Önskar ni åka
med så måste ni anmäla detta till kontoret snarast möjligt,
tack! Exakta tider för bussarnas avgång kommer närmre i
tiden.
Varmt välkomna!

Det blir öppet hus mellan 10.00-16.00 och vi bjuder på
fika hela dagen.
Ta tillfället i akt. Hjärtligt välkomna!

Lena - Ny på kontoret!
Ledighet jul/nyår
Om ni önskar vara ledighet under jul och nyårs helgerna är det hög tid att kolla i gruppen och iKi om detta
går. Det finns inga garantier för ledighet unden dessa
helger.

Lena Lantz är ny på iKi sedan ett par veckor tillbaka och
kommer stärka vårt team på kontoret. Ni kommer märka
att det är en frisk fläkt med glatt humör och hennes fina
erfareheter kommer vi alla på iKi få ta del av.
Vi passar på att önska Lena välkommen och lycka till hos
oss.

