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Träffpunkten i Täby - en mötesplats
för vuxna med funktionsnedsättning
Träffpunkten erbjuder en trygg social samvaro och fritidsaktiviteter
för dig som har en funktionsnedsättning och är 21 år eller äldre.
Träffpunkten håller öppet varje måndag, kl 18:00-21:00 med undantag för helger
och röda dagar.
Vi har ett café där man kan köpa lättare fika.

Träffpunkten i Täby,
Linbastuvägen 1, Täby (Fritidsgården Oasens lokal)
Har nu några frågor ring? Ring Britt Ljunghe (fritidskonsulent) 08-55 55 97 73
eller maila till: tina.ljunggren@comhem.se

Om Träffpunkten
Träffpunkten är ett samverkansprojekt mellan kultur- och fritidsnämnden och
socialnämnden under två år med start våren 2013.
Projektets syfte är att det ska finnas en mötesplats som kan erbjuda en trygg och
social samvaro samt fritidsaktiviteter för vuxna med funktionsnedsättning.
Genom att driva verksamheten som ett samverkansprojekt med delat ansvar
möjliggörs en helhetssyn på individens behov och förutsättningar för att kunna
erbjuda en aktiv och meningsfull fritid.

Du som ännu inte har besökt Träffpunkten
– våga komma hit och testa!
Ta med din personal eller någon kompis och kom hit för att
lyssna på musik, se en film, ta en fika, spela biljard eller bara
träffa dina kompisar!
Vi har öppet varje måndag, kl 18:00-21:00
Vårens program hittar du på nästa sida!
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Det här händer på Träffpunkten våren 2014
DATUM

AKTIVITET

24 mars

Klockan 18:30-19:30
Lyssna på Träffpunktens trubadur.

31 mars

Skapande: Påskpyssla tillsammans.
Kostnad 10 kronor.

7 april

Klockan 18:30-19:30
Vi spelar och sjunger tillsammans med Krister.

14 april

Klockan 18:45 Bingokväll

21 april

STÄNGT Annandag påsk.

28 april

Skapande: Magic lera - Kostnad: 10 kr

5 maj

Klockan 18.30-19.30:
Vi spelar och sjunger tillsammans med Krister.

12 maj

Bingo & Skapande verkstad - kom med förslag

19 maj

Klockan 18.30-19.30:
Trubadur Thomas Assarsson

26 maj

Karaoke - kom och sjung

2 juni

Klockan 18.30-19.30:
Vi spelar och sjunger tillsammans med Krister.

9 juni

Vi grillar ute - Ta med eget för att grilla och äta.

16 juni

Sommaravslutning - information kommer senare

Är det någon som är intresserad av sommarverksamhet?
Ska vi träffas även under sommaren? Vad vill ni i så fall göra?
Kom gärna med förslag – kontakta Britt Ljunghe Fritidskonsulent,
08-55 55 97 eller maila till: tina.ljunggren@comhem.se
Träffpunkten i Täby, Linbastuvägen 1

