
RSMH Trelleborg Besöksadress: Föreningarnashus, Klörupsvägen 25, Trelleborg  
www.rsmhtrelleborg.se (Samma byggnad som Friskis&Svettis, nära Söderslättshallen)  
Facebook: RSMH Trelleborg Öppet hus: torsdagar 16.30-19.00   
Epost: rsmhtrelleborg@gmail.com För fler öppettider se hemsida: www.rsmhtrelleborg.se   

 

              
 

RSMH TRELLEBORG FLYTTAR 
 

Från och med torsdag den 25e april 
befinner sig RSMH Trelleborg i Föreningarnas hus på 

Klörupsvägen 25, Trelleborg 
 
Efter att tacksamt ha lånat socialpsykiatrin Kärnans lokaler har RSMH Trelleborg nu, med hjälp av 
Trelleborgs kommun, möjlighet att flytta till egna rum i Föreningarnas hus! 

 
Att hitta hit 
Föreningarnas hus på Klörupsvägen 25 ligger i samma byggnad som Friskis&Svettis, bakom Trelleborgs mölla, 
nära Söderslättshallen och Östervångsparkens västra sida. Flera parkeringsplatser finns bredvid byggnaden 
samt på andra sidan gatan. 
Buss: med stadsbuss 2 är hållplats Klörupsvägen eller Söderslättshallen närmast, både 5 minuter promenad 
till föreningarnas hus. 
Med regionbuss 146 är hållplats Karbingatan närmast med en 10 minuter promenad. 
Promenad: från Stortorget i Trelleborgs centrum är det en 15 minuter promenad till lokalerna. Från RSMH 
Trelleborgs tidigare plats i lånade lokaler från Kärnan är det också en 15 minuter promenad. 
 

 
 
RSMH Trelleborgs öppettider och aktiviteter kommer att utöka 
Alla RSMH Trelleborg aktiviteter kommer att äga rum i föreningens nya lokaler, utom evenemang där annat 
anges. Föreningen kommer att ha ett eget storrum, en expedition och ett mysrum. Det finns även ett 
gemensamt kök och sitthörna i byggnaden. Flytten betyder att föreningen har tillgång till lokaler fler dagar 
och tider och föreningen kommer därmed att utöka öppettider och aktiviteter successivt. Se hemsidan för 
senaste öppettider och aktiviteter. Glöm inte RSMHs Öppet hus torsdagar kl. 16.30-19.00, utom röda dagar! 

 
Inflyttningsfest och Sommarfest – lördag 15 juni 
Även om aktiviteter kommer att flyttas från och med torsdag den 25e april så kommer Inflyttningsfesten att 
hållas tillsammans med 2019s Sommarfest lördag den 15e juni. Mer information följer men reservera datum 
redan nu. 

Varmt välkomna till RSMH Trelleborg! 
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