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Nu väntar vackra färger!
Tänk att ännu en fantastisk sommar redan är förbi. Vi
hoppas att du haft en fin sommar som gett fina
minnen som kan värma dig under de kommande
månaderna. Nu får vi se fram emot vackra
färgskiftningar i träden och njuta av en kopp
värmande te.

Vi fortsätter att växa
Vi är så oerhört stolta och glada över att fler väljer oss som utförare, de flesta som väljer oss har fått
rekommendationer av våra kunder, dvs. ni – våra varmaste tack för det! I och med att vi växer vill vi
även ge tillbaka, därav har vi valt att regelbundet skänka en slant till Alzheimerfonden samt
Anhörigas riksförbund.

Kundaktiviteter

Behöver du sällskap för att
komma ut på olika
aktiviteter?
Du vet väl om att du har
möjlighet att ansöka om
ledsagning, som är helt
kostnadsfritt, via din
biståndshandläggare?
Ledsagaren kan följa med
på olika aktiviteter eller
ärenden, exempelvis kan
det vara besök på
kyrkogården, åka och fika
på café eller handla kläder.

Vi bjuder regelbundet in alla våra kunder till olika kundaktiviteter. Det
kan vara exempelvis julbord, midsommarbord, vernissage,
gemensamma luncher eller gemensamma promenader. På grund av
rådande läge gällande covid-19 har vi pausat alla våra kundaktiviteter
tills vidare. Vi hoppas kunna återuppta dessa under början av nästa år.
Vi längtar efter att få träffa er alla!

Synpunkter & Förbättringsförslag
Vi vill och kan alltid bli bättre! Har du synpunkter och
förbättringsförslag, prata gärna med din kontaktman. Du kan också
ringa till kontoret och prata med Planeringsledare eller Chef, 076-698
57 48.

Tack för ett gott samarbete med
Varma hälsningar från oss alla på
Allegio Västerort!

Allegio Omsorg Västerort
www.allegio.se
Siktgatan 1, 162 50 Vällingby
076-698 57 48 (alla dagar 7-22)
vasterort@allegio.se (vardagar 7-17)

Till dig som är kund eller anhörig hos Allegio Omsorg Västerort

2020-09-08

Kryddleken - gåtor med kryddiga svar
Vilka kryddor döljer sig bakom följande formuleringar? Begreppet ”kryddor” är i några fall
(11 och 12) lite tveksamt. I andra fall kan svaren kanske vara lite ”irriterande långsökta”…
Lycka till!

Ej samma
Gör lagen innan match
Elektrikerns bästa egenskap
Sprutar eld i sagorna i England
Blomma i havet
Manlig fröken ur
Säger vi i Skåne oftast när någon ringer på dörren

Inrutat jag
Säker trafikant
Där båten ligger till
Man på Finlandsfärja
Säger mamma när barnet gråter

Facit: Nejlika, Peppar, Kanel, Dragon, Rosmarin, Timjan, Kummin, Mejram, Körvel, Kajennpeppar, Persilja, Soja
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