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VI TIPSAR OM

Från oktober månad har 

Generationsmöten i centrum en 

ny adress. Vårt nya kontor 

ligger på Gårdavägen 2. 

Hej igen!

Oktober månads 

nyhetsbrev bjuder på film-

och fototema. 

Häng med oss!

På gång…

Generationsmöten är nyfiken på 

och intresserad av att finna nya 

vägar för människor att mötas och 

umgås på. Genom t.ex. 

gemensamma intressen möts vi 

och finner nya bekantskaper. 

Många fotograferar och filmar 

med kameran i sina 

smarttelefoner eller ipads, men 

visst vore det roligt att utveckla sitt 

filmande och fotograferande! 

Vi erbjuder två fina aktiviteter nu i 

oktober. Läs mer på följande sidor. 

Sprid till dem du tror det passar. 
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Pratbänkar

Lördagen den 25 september var 
Generationsmöten delaktig i invigningen av 
Pratbänkarna på Dr Fries Torg. 

Solen sken från en klarblå himmel, vi bjöd på musik och 
cirkusskola, popcorn och annat gott. Guldhedensbibliotek
hade poängpromenad och delade ut böcker. Även en 
invigninscermoni hölls med tal och klipp av band av politikerna 
Elisabeth Lann (KD), Nina Miskovsky (M) och Anna-Sara 
Hansson Perslow (C). 

Mer om Pratbänkar:
Ett tjugotal gula bänkar har placerats ut på omtyckta platser i Göteborg. 
Dessa kallas för pratbänkar och uppmanar att prata med din 
bänkgranne medan du sitter ner. Förhoppningen är att pratbänken kan 
bidra till fler spontana möten och uppmuntra till samtal mellan 
göteborgare som inte känner varandra än. 



Karta över Pratbänkarnas placering i Göteborg



Vi skulle uppskatta…
Om ni som läser våra nyhetsbrev, antingen 

arbetar inom staden eller är privatperson, 

delar vidare information om event och 

nyheter. 

Sprid gärna bilderna om Höstsalongen,
Afterwork med filmning av Avenyn 

Häng med oss!

Drude och Lotta



Våra mediekanaler

Instagram

Generationsmöten i Göteborg 

instagram.com/generationsmotenigoteborg

Facebook

Generationsmöten i Göteborg 

facebook.com/generationsmoten

Enhetssida på goteborg.se

goteborg.se/generationsmoten

Om dataskyddsförordningen

Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med 

bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. 

Behandling av personuppgifter i Göteborgs Stad

Inom Göteborgs Stad är det varje förvaltning eller bolag som 

ansvarar för hur de behandlar personuppgifter. Det innebär att de 

har ansvaret för att personuppgifter behandlas lagligt, säkert och 

korrekt. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, 

också kallad GDPR.
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