INBJUDAN TILL PIPERSKA
20–22 MAJ 2019
GÖTENEPENSIONÄRER

Denna vistelse riktar sig till pensionärer i Götene Kommun som är i behov av social
samvaro eller av annan anledning behöver några dagars rekreation.
Varje morgon efter frukost har vi avslappning och på kvällarna har vi någon form av
aktivitet.
Vi har ingen vårdpersonal, däremot kommer frivilliga från Götene Kommuns
Frivilligverksamhet att finnas här som kan hjälpa dig med att t.ex. bära kaffekopp,
mattallrik m.m. Piperska har personal på plats dygnet runt som du kan kontakta när
du undrar något.
Har du hjälp av distriktssköterska eller hemvård i din vardag med t.ex. stödstrumpa,
mediciner eller sårvård skall du ta kontakt med din hemvård för att de skall
kunna hjälpa dig även på Piperska.
Alla rum är handikappanpassande och har egen toalett och dusch.
Sänglinne och handdukar står Piperska för, hygienartiklar tar du med. Hos oss kan
du välja at bo enskilt eller tillsammans med någon.
Ankomstdag är måndagen den 20 maj mellan klockan 10.00–11.00.
Hemresa onsdagen den 22 maj efter lunch ca kl.14.00.
Du kan välja på 3 olika behandlingar, Taktil (mjuk beröringsmassage), klassisk
massage och medicinsk fotvård. Det ingår 1 behandling i vistelsen.
Avgiften är 600 kronor per person. Önskvärt är att summan betalas direkt
till BG 189-2249 men vi erbjuder även kortbetalning.
Avbokningsavgift per person tillkommer vid avbokning senare än 48 timmar före
ankomst, gäller även bokad behandling. Summan är halva egenavgiften och halva
summan för behandling. Gäller ej vid akut sjukdom.
Resan till och från Piperska ordnar du själv!
Vill du veta mer så ring oss på
0511-570 59 eller maila på kontor@piperska.se
Välkommen till en skön vistelse i det vackra Lundsbrunn

VÄLKOMMEN TLL PIPERSKA TORSDAG 9 MAJ 2019
Pensionärer i Götene Kommun

Du får möjlighet att under en dag komma till Lundsbrunn och njuta av den vackra
miljön, äta god mat och träffa andra människor. Tag med assistent eller annan person
om du behöver hjälp under dagen. Vi har ingen vårdpersonal, däremot kommer
frivilliga från Götene Kommuns Frivilligverksamhet att finnas här som kan hjälpa dig
med att t.ex. bära kaffekopp, mattallrik m.m.
Vår förhoppning är att du skall få en trevlig och underhållande dag tillsammans med
andra på Piperska.
09.30

Ankomst. Kaffe/ te, fralla och kaka. Information

10.30

Avslappning, en stilla stund där vi lyssnar på rogivande musik och går
igenom kroppens muskler.

11.30

Underhållning

13.00

Lunch, dessert och kaffe

15.00

Underhållning

16.30

Smörgåsbuffé

17.30

Hemresa

Pris: 200 kronor. Önskvärt är att summan betalas direkt till BG 189-2249 men
vi erbjuder även kortbetalning.
Vill du veta mer är du välkommen att ringa oss på
0511-570 59 eller maila på kontor@piperska.se

Välkommen till en skön vistelse i det vackra Lundsbrunn.

VÄLKOMMEN TLL PIPERSKA MÅNDAG 30 SEPTEMBER 2019
Pensionärer i Götene Kommun

Du får möjlighet att under en dag komma till Lundsbrunn och njuta av den vackra
miljön, äta god mat och träffa andra människor. Tag med assistent eller annan person
om du behöver hjälp under dagen. Vi har ingen vårdpersonal, däremot kommer
frivilliga från Götene Kommuns Frivilligverksamhet att finnas här som kan hjälpa dig
med att t.ex. bära kaffekopp, mattallrik m.m.
Vår förhoppning är att du skall få en trevlig och underhållande dag tillsammans med
andra på Piperska.
09.30

Ankomst. Kaffe/ te, fralla och kaka. Information

10.30

Avslappning, en stilla stund där vi lyssnar på rogivande musik och går
igenom kroppens muskler.

11.30

Underhållning

13.00

Lunch, dessert och kaffe

15.00

Underhållning

16.30

Smörgåsbuffé

17.30

Hemresa

Pris: 200 kronor. Önskvärt är att summan betalas direkt till BG 189-2249 men
vi erbjuder även kortbetalning.
Vill du veta mer är du välkommen att ringa oss på
0511-570 59 eller maila på kontor@piperska.se

Välkommen till en skön vistelse i det vackra Lundsbrunn.

Anmälan till Piperskas dagar för Götenepensionärer 2019
1 eller 2 personer
Namn ……………………………………………………………………………………
Namn ……………………………………………………………………………………
Gatuadress ……………………………………………………………………………....
Postadress …………………………………………………………………………….....
Telefon……………………………….........................………………………………….
Mailadress……………......................................Telefon till anhörig…………………...

Välj 1 eller flera vistelsetillfällen:
Jag/Vi kommer:

Torsdag 9 Maj
Må-Bra Dag

Måndag 30 September
Må-Bra Dag

Måndag - Onsdag 20–22 Maj, 3-dagars vistelse

Du/Ni bjuds på 1 behandling per person under 3-dagarsvistelsen! Gäller inte
Må-Bra dagar.
…………………. vill ha

Taktil

Klassisk

Fotvård

………………….vill ha

Taktil

Klassisk

Fotvård

Vill du/ni ha fler behandlingar, fyll i antal nedan.
Priset är 450 kronor per behandling OBS! Betalas kontant eller via Swish till
massören.
Dessa extrabehandlingar kan du endast få om det finns tider över.
………………..vill ha …..st Taktil

…..st Klassisk

…..st Fotvård

………………..vill ha …..st Taktil

…..st Klassisk

…..st Fotvård

Särskilda önskemål som t.ex. rum, medtagande av husdjur mm:
…………………………………………………………………………………………………
Matallergier (gluten, laktos eller annan allergi)
…………………………………………………………………………………………………
Specialkost (t.ex. vegetariskt)
…………………………………………………………………………………………………

Bekräftelse för samtliga dagar skickas ut så snart vi har tagit emot alla anmälningar.

Anmälan skickas senast: 5 April
Piperska
Brunnsvägen 34
533 72 Lundsbrunn

Samtycke gällande nya lagen GDPR
Piperska behöver få ett samtycke från dig för att få använda dina personuppgifter,
namn, adress och telefonnummer i ett gästregister.
Känslig information
Vi behöver också få tillåtelse att, under anmälningstiden och vistelsen, få spara
uppgifter om hjälpmedel, specialkost eller annan känslig information som du lämnar
för att få den bästa möjliga vistelsen på Piperska.
Dessa uppgifter raderas omedelbart efter din hemfärd.
Samtycket är giltigt under den tid du önskar ha dina uppgifter sparade för att bli
inbjuden till vistelse hos oss på Piperska och raderas sedan. Du har rätt att när som
helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta Piperska.

Samtycker du till ovanstående?

☐ Ja
☐ Nej
…………………………………………………………………………………..
Datum

namn

☐ Ja
☐ Nej
………………………………………………………………………………………
Datum

namn

OBS! Personuppgifterna förvaras i ett låst skåp där inga obehöriga kommer in.

Piperska
Brunnsvägen 34
533 72 Lundsbrunn
0511 – 570 59

