
BoMer SENIOR på Ringstorpshöjden!
- Gemenskap, aktiviteter och bekvämlighet på dina egna villkor, för dig som är 55+.

• Vi skapar naturliga mötesplatser - var aktiv på dina egna villkor. Omfattningen bestämmer du själv.

• Nya kontakter genom gemensamma intressen och aktiviteter – bli inspirerad och motiverad.

• Upplevelser tillsammans med andra betyder ofta både glädje och nya bekantskaper. I BoMer-klubben har du 

möjligheten att dela dina intressen med dina grannar men du får också fri tillgång till den gemensamma lokalen 

på Ringstorpshöjden.

Härliga mötesplatser både inne och ute
Gröna mötesplatser för en stund i solen eller för att grilla tillsammans. Laga god mat tillsammans och 
prova nya viner när du vill sätta guldkant på tillvaron. Följ med på en vandring i Kullaberg – ibland 
behöver man bara någon som tar initiativet. Upplev tryggheten av att lära känna dina grannar. Var aktiv 
på dina egna villkor. 

Gemenskap - Aktiviteter - Bekvämlighet



Gemensamhetslokal
Med hjälp av din nyckelbricka får du som medlem tillgång till gemensamhetslokalen i Hus 3 
(Ringstorpsvägen 26) tisdagar och torsdagar mellan klockan15-22. Övrig tid är till för seniorer som 
bor Seniorhuset (Ringstorpsvägen 30). Mer information om lokalerna finns i din inflyttningspärm. 

Lokalen är inredd med bord och stolar med plats för ca 20-25 personer. Det finns ett kök med 
kylskåp, diskmaskin och porslin som gör man enkelt kan ordna träffar, beställa catering till 
vinprovningskursen eller bjuda in en föreläsare. Det finns även ett piano skänkt av en av våra 
hyresgäster. 

Har du inget för dig så smit ner och få en trevlig pratstund med någon av dina grannar. Sitt ner och 
ta en kaffe på den gemensamma uteplatsen. 

Ett medlemskap i Ringstorpshöjdens  BoMer Senior-klubb kostar 50 kr i månaden.

Vill du veta mer?
Kontakta Kundservice på telefon 042 – 20 80 00 

Som medlem i BoMer SENIOR-klubben får du möjlighet till aktiviteter, nya upplevelser och härlig 
gemenskap tillsammans med dina grannar. Ordna chokladprovning eller starta en bokklubb. Eller 
varför inte hänga med på en konsert eller ett teaterbesök? Ni medlemmar styr själva över innehållet 
i klubben och vi bidrar med en värd/koordinator som tar hand om allt det praktiska. 


