Vår, sommar, höst och hälsodagar hos oss på Piperska
Lundsbrunns Allmänna Lasarettsfond, eller ”Piperska” som vi idag kallar det, är en sammansättning av flera
stiftelser som grundades för 200 år sedan av greve Gustaf Piper på Mariedals slott och är en icke vinstdrivande verksamhet. Hans syfte var att människor med särskilda behov skulle få möjlighet att komma hit och
få mat, vila och vård. Än i dag bedrivs verksamheten till viss del utifrån dessa grunder, men då vi inte längre
bedriver vård, riktar sig dagens verksamhet till människor som är i särskilt behov av rekreation, gemenskap
och omsorg i en harmonisk kurortsmiljö.

Hos oss får du möjlighet att ta en paus ifrån vardagen och bara rå om dig själv. Vi inriktar oss på hela människan och vår verksamhet erbjuder därför både tillfälle för avslappning, aktiviteter, underhållning, helpension
och personal dygnet runt. Vi har ingen vårdpersonal på Piperska, så du behöver kunna klara dig själv under
din vistelse. Har du behov av extra stöd och/eller vård, är medhjälpare eller personliga assistenter varmt välkomna.

Vårdagar 20 april - 22 april (sista anmälningsdatum 13 mars)
Sommardagar 10 augusti - 12 augusti (sista anmälningsdatum 30 juni)
Höstdagar 5 oktober - 7 oktober (sista anmälningsdatum 19 augusti)
Hälsodagar 13 oktober - 15 oktober (sista anmälningsdatum 27 augusti)
Ankomst 10.00 , hemresa efter lunch ca. 14.00. Detta gäller för alla vistelser ovan.
I dessa vistelser hos oss hittar vi balansen mellan vila och aktivitet. Vi äter gott och får underhållning i olika former. Vistelser för själ och hjärta!
Du kan välja att anmäla dig till en eller flera av vistelserna, se sid 2.

Priset per vistelse är 1 200 kr / person, i priset ingår helpension, aktiviteter, underhållning och
en behandling per person, värde 450 kr. Vi har personal på plats dygnet runt.
Anmälan skickas per post till ; Piperska Brunnsvägen 34 533 72 Lundsbrunn
eller per mail till kontor@piperska.se . Då vi har begränsat antal platser är det först till
kvarn som gäller. Du blir kontaktad oavsett om du får en plats eller hamnar på reservplats.
Välkommen till oss!

Jag vill anmäla mig till (sätt kryss framför vistelsen);

___Vårdagar

___Sommardagar ___Höstdagar

___Hälsodagar (Obs! Hälsodagar riktar sig enbart till kvinnor)
GDPR-info; I och med din anmälan på denna blankett godkänner du att vi använder och lagrar dina personuppgifter.

Namn___________________________________________________
Gatuadress______________________________________________
Postadress______________________________________________
Telefonnummer/Mobilnummer______________________________
Mailadress_____________________________ (Vi hör i första hand av oss per mail.)
Det ingår en behandling per vistelse. Behandlingar utöver den Piperska bjuder på kostar 450kr/
behandling och betalas kontant eller via Swish till massören. Vänligen fyll i även det om så önskas, gäller dock endast om det finns tider över.
På Piperska jobbar både kvinnliga och manliga behandlare.

Ryggmassage ___ Benmassage___ Ansiktsmassage___ (ca. 30 minuter)
Avslappningsmassage___ Klassisk massage___ Fotvård___ (ca. 60 minuter)
Sittande massage Ca. 30 minuter___ Ca. 60 minuter ____
(för dig som ej har möjlighet att ligga ner på massagebord)
Särskilda önskemål (t.ex. extra madrass eller rum); _____________________________
Jag tar med egna sängkläder och handdukar ___
Jag önskar hyra sängkläder och handdukar; Utlagt (60kr) ___ Bäddat (150kr) ___
Är du pälsallergiker? Ja __(Vi har rum där djur får vistas, dessa är ej lämpliga för pälsallergiker. )
Specialkost Obs. Specialkost grundar sig oftast i allergi eller medfödd ämnesomsättningssjukdom, vi tar även hänsyn till etiska och kulturella skäl. Önskekost kan vi inte ta hänsyn till. Skriv
om du/ni behöver speciell kost, till exempel diabetiker, gluten eller laktosintolerant. Är du vegetarian skriv VEG. Är du vegetarian men äter t.ex. fisk skriv VEG+FISK:
Min kost;________________________________________________________________
Vid frågor ring 0511-570 59 eller maila kontor@piperska.se
Vi reserverar oss för eventuella ändringar.
sida 2

