
Må bättre än bra

www.goteborg.se/seniormassan

Välkommen till Göteborgs Stads monter - gemenskap, rådgivning, aktiviteter och seminarier

Tisdag 27/3
10.30  Balansövningar
11.00  Hur reser jag med flexlinjen och vart kan jag åka? 
12.00   Undvik att fastna i nätfällan - råd för dig som shoppar på internet
13.00   Stödjer du också någon? Information om anhörigstöd
 Volontärsverksamhet - volontärer berättar
14.00  Trygghetslägenheter - bo bättre efter 70

Onsdag 28/3 
11.00   Fixartjänst för din egen säkerhet
11.15 Vad finns det för möjligheter till seniorträning? Vad finns för bidrag  
 och stöd till pensionärsföreningar? 
12.00  Få koll på din ekonomi och må bättre
13.00  Därför ska du registrera dig på Boplats 
14.00 Trygghetslägenheter - bo bättre efter 70

Torsdag 29/3 
10.00  Hur reser jag med flexlinjen och vart kan jag åka? 
11.00   Sittande-, stående- och förflyttning i balans 
12.00   Rätt på resan - tips för dig som ska ut och resa

13.00   Trygghetsarbete i stadsdelen. Samordnare för det lokala trygghetsarbetet  
 i Örgryte Härlanda och kommunpolis i Örgryte Härlanda/Partille
14.00  Trygghetslägenheter - bo bättre efter 70

På plats varje dag i montern
• Information om seniorträning och föreningsliv. Testa kroppsanalysvågen.
• Kontaktcenter - information och vägledning om stadens olika tjänster 
• Fixartjänsterna - för din trygghet och säkerhet
• Trygghetsbostäder – information om lägenheter för personer 70 år eller äldre
• Volontärverksamheten, kl 10-13
• Anhörigstöd, kl 13-16

Medverkan på stora scenen kl 11:30 varje dag
27/3 Det ska va Gôtt å Leva - vad kan Göteborgs Stads träffpunkter och mötes 
 platser erbjuda. Padespat - Sverigefinska kulturföreningen bjuder upp till  
 dans. Dansträning med Angereds hälsoteket - rytm och rörelse glädje. 
28/3  Puls & Styrka bas - ett lågintensivt och roligt pass som du kan
  anpassa till din egen nivå
29/3  Speldags tar musiken till träffpunkterna, flexlinjen tar dig dit - allt du  
 behöver veta om flexlinjen, den trygga, enkla och nära kollektivtrafiken.  
 Speldags - Clas Kristiansson & Sara ”Zoukie” Lundberg underhåller  
 med Taubetolkningar.


