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Hej!
Vi vill ge människor förutsättningar för ett hälsosamt 
och gott åldrande långt upp i livet! Att förbli aktiv och 
ha ett socialt nätverk är viktigt för ett gott och hälso-
samt liv. Vår verksamhet arbetar för att främja det friska 
hos människor och förebygga ohälsa.

Vi arbetar efter de fyra hörnpelarna 

 » Fysisk aktivitet
 » Goda matvanor
 » Social gemenskap
 » Delaktighet

Här hittar du information om verksamheter inom  
hälso främjande- och förebyggande.

Gemensamt för våra verksamheter är att vi finns  
i stadsområde Hisingen och mycket finns i din närhet. 
Varje ställe är unikt och erbjuder flera olika aktiviteter, 
insatser och stöd. Du kan delta var du vill utifrån vilken 
aktivitet, insats och stöd som passar dig bäst.

Du har möjlighet att känna delaktighet, gemenskap, ha 
inflytande och påverkan i vår verksamhet. Vi vill sprida 
lust och glädje när du deltar.

Vår verksamhet gör vår- och höstprogram där alla  
aktiviteter finns samlade. Hör av dig till någon av oss  
för att ta del av programmet, kontaktuppgifter finns 
längre fram i foldern.

Vår verksamhet riktar sig till dig som är senior men alla 
är välkomna! En del aktiviteter kostar pengar men det 
mesta är gratis.

Hör gärna av dig till oss!
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På våra träffpunkter  
är alla välkomna! 
Vi vill erbjuda dig som deltagare förutsättningar att delta 
i olika aktiviteter som passar dig bäst utifrån vilket intresse 
du har.

Alla programpunkter utgår från idéer som kommer från 
deltagarna, vi kanske bara har omformat idéerna lite.  
På våra träffpunkter finns möjlighet att vara med och leda 
en aktivitet eller också bara komma och delta i en aktivitet.

Hos oss finns många fantastiska volontärer som gör våra 
verksamheter möjliga.

Du är välkommen med idéer och förslag på aktiviteter. 

Hör av dig till respektive träffpunkt om du vill veta mer 
eller få dess program hemskickat.

Monsunens och  
Solängens träffpunkt
Här finns även en publik dator och en restaurang  
med dagens lunch och enklare fika.

Kontakt Monsunen:
Adress: Blidvädersgatan 16, Flexlinjen mötesplats 1761 
Telefon: 031-366 63 53, Peter Lindblom, 
031-366 60 23, Maria Wallin 
E-post: peter.lindblom@aldrevardomsorg.goteborg.se, 
maria.wallin@aldrevardomsorg.goteborg.se

Kontakt Solängen:
Adress: Solängsvägen 53, Flexlinjen mötesplats 1640 
Telefon: 031-366 63 53, Peter Lindblom,  
031-366 54 59, Åsa Dahlgren 
E-post: peter.lindblom@aldrevardomsorg.goteborg.se, 
asa.dahlgren@aldrevardomsorg.goteborg.se

Mötesplats Backa-Brunnsbo 
På denna mötesplats finns även aktörer som exempelvis 
Solidariskt Kylskåp, SOL. De jobbar med att minska  
matsvinnet och delar ut mat på måndagar och fredagar  
kl. 17–18. Här finns också en verksamhet för unga. 

Här finns även ”Dela mera” ett maskin och verktygs-otek 
där du lånar hem köksmaskiner och verktyg under en vecka. 
Du lånar på ungefär samma sätt som du lånar böcker på 
biblioteket.

Är du med i en förening som vill bli aktör hos oss?  
Kontakta oss via e-post.

Kontakt
Adress: Folkvisegatan 14 
Telefon: 031-366 82 74, Helena von Mühlenfels 
E-post: motesplats.nh@aldrevardomsorg.goteborg.se

MotesplatsBackaBrunnsbo

TRÄFFPUNKTER
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Livslust
Livslust verksamhet erbjuder aktiviteter  
med inriktning på kulturevent och arrange mang. 
Det är deltagaravgift på en del aktiviteter men 
mycket i verksamheten är gratis. 

Kontakt
Adress: Selma Lagerlöfs Center, Selma Lagerlöfs Torg 2 
Telefon: 031-366 91 70

Kulturpedagog 
Telefon: 031-366 90 97, Gun Mattsson 
E-post: gun.mattsson@aldrevardomsorg.goteborg.se

Tuve mötesplats  
och Kärra Träffpunkt
På Tuve mötesplats finns även en grupp av finsktalande  
seniorer som träffas.

Kontakt Tuve mötesplats:
Adress: Tuve Torg 5 
Telefon: 031-366 80 21, Maria Larsson, 
031-366 82 53, Lena Svensson 
E-post: maria.larsson@aldrevardomsorg.goteborg.se, 
lena.svensson@aldrevardomsorg.goteborg.se

Kontakt Kärra Träffpunkt:
Adress: Lillekärr Södra 55 
Telefon: 031-366 97 15, Monika Lundberg 
E-post: monika.lundberg@aldrevardomsorg.goteborg.se

Träffpunkt Kyrkbytorget 6, 
Mötesplats Vintergatan och 
Gemenskapslokalen Virveln
Kontakt  
Träffpunkt Kyrkbytorget 6 
Adress: Kyrkbytorget 6, Flexlinjen mötesplats 1850
Gemenskapslokalen Virveln 
Adress: Virvelvindsgatan 16, Flexlinjen mötesplats 1820

Mötesplats Vintergatan 1 
Adress: Vintergatan 1, Sannegården

Telefon:  
031-366 74 09, Johanna Bratthammar 
031-366 70 67, Pablo Rautenberg 
031-366 76 99, Anna Petersson

E-post: traffpunkter.lundby@aldrevardomsorg.goteborg.se

TRÄFFPUNKTERTRÄFFPUNKTER
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Gemenskapslokal/
Trygghetsboende
Gemenskapslokalen är ett samarbete mellan Göteborgs 
Stad och olika hyresvärdar där lokalen är kopplad till ett  
så kallat trygghetsboende för åldersgruppen 70-plus.  
Hyresgäster och deltagare i lokalen planerar tillsammans 
med trygghetsvärden för aktiviteter, utflykter och föredrag 
och därför ser programmen olika ut. Vissa utav lokalerna är 
öppna för alla, medan andra endast är till för hyresgästerna 
i trygghetsboendet.

Ett trygghetsboende, eller 70-plus boende, är tillgängliga 
bostäder för dig som fyllt 70 år så att den som vill har  
möjlighet att bo kvar längre i sin egen lägenhet. Dessa 
lägenheter söker du via Boplats. Gemenskapslokalen  
bemannas vissa tider av en trygghetsvärd. 

Trygghetsvärden finns även tillgänglig på telefon och  
via e-post. Tveka inte att höra av dig till någon av oss  
om du har frågor om gemenskapslokalerna.

Kontakt
Familjebostäder – Virveln 
Telefon: 031-366 76 99, Anna Petersson 
E-post: anna.petersson@aldrevardomsorg.goteborg.se

Poseidon – Stacken  
Telefon: 031-366 60 23, Maria Wallin 
E-post: maria.wallin@aldrevardomsorg.goteborg.se

Tornet – Tornet 
Telefon: 031-366 54 59, Åsa Dahlgren 
E-post: asa.dahlgren@aldrevardomsorg.goteborg.se

Willhem – Monsunen 
Telefon: 031-366 60 23, Maria Wallin 
E-post: maria.wallin@aldrevardomsorg.goteborg.se 



10

Stöd och service  
för dig över 65 år
Har du frågor om vilket stöd och service det finns för 
seniorer? Vår uppsökande äldrekonsulent kan svara på 
frågor och vid behov hänvisa dig rätt. Undrar du något om 
kommunens stöd och service för dig som senior har du 
kommit till rätt person.

Äldrekonsulenten kan bland annat svara på frågor om vad 
det finns för sociala aktiviteter, anhörigstöd och vart man 
vänder sig för att ansöka om biståndsbedömda insatser 
såsom trygghetslarm.

Om du vill ha information hemskickad per post går det 
bra. Vår uppsökande äldrekonsulent kan även träffa dig  
för ett samtal där du får information och möjlighet att 
ställa dina frågor.

Kontakt
Telefon: 031-366 97 11, Azra Masic 
E-post: azra.masic@aldrevardomsorg.goteborg.se

STÖD
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Volontärsamordning
Vill du ge lite av dig själv, din tid och din kunskap till någon 
annan? Då kan ett sätt vara att bli volontär! Varje tillfälle är 
viktigt och det spelar ingen roll om det är vid enstaka eller 
återkommande tillfällen. Dessa tillfällen sätter guldkant 
både på ditt och andras liv. 

Din insats är ideell och oavlönat och att vara volontär är 
frivilligt. Vi bidrar med uppmuntran, stöd och inspiration 
under din tid som volontär.

Om du väljer att vara volontär
När du börjar som volontär träffar du volontär samordnaren. 
Tillsammans pratar vi om vad det innebär och vad som 
kan förväntas av dig. Du har möjlighet att forma insatsen 
gemen samt tillsammans med mottagaren och avgör själv 
hur mycket tid du vill avsätta för din volontär insats.

 » Du får regelbundet stöd och uppmuntran.
 » Du blir försäkrad om något skulle hända dig  

när du gör en insats.
 » Du skriver på ett tystnadslöfte.

Är du intresserad? Tveka inte att höra av dig

Kontakt
Telefon: 031-366 97 11, Azra Masic 
E-post: azra.masic@aldrevardomsorg.goteborg.se

Fixartjänst
Fallförebyggande service för dig över 67 år.  
Vi gör det för din egen säkerhet.

Behöver du hjälp med att sätta upp gardiner eller byta 
glödlampor? Vi vill öka tryggheten för dig som är senior 
och förebygga fallolyckor genom vår fixartjänst.

Fixartjänsten stöttar dig som fyllt 67 år med sysslor  
i hemmet som inte kräver fackkunskap. Tjänsten är avgifts-
fri, men du får själv stå för eventuella materialkostnader. 
Välkommen att höra av dig!

Kontakt
Torslanda: Daniel Schuldt, 031-366 67 92  
Norra Hisingen: Thomas Nilsson, 031-366 97 60  
Lundby, Biskopsgården och Länsmansgården:  
Gunilla Tiberg, 031-366 76 49 
E-post: fixartjanst.hisingen@aldrevardomsorg.goteborg.se 
Beställ här: www.goteborg.se/fixartjanst  
eller scanna QR-koden med mobilen.

13STÖD
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Syninstruktörer
En kostnadsfri service för dig med  
synnedsättning.

Vill du att vi kommer hem till dig och att vi 
tillsammans går igenom de svårigheter du har 
i hemmet på grund av din synnedsättning? 
Vi ger dig då tips och råd för en mer funger
ande vardag. Tillsammans kan vi kanske hitta 
ett lättare och säkrare sätt att laga mat och 
hantera andra vardagssysslor på. Du kan 
även få prova enklare förstorings hjälpmedel 
och lampor som sedan finns att köpa. För att 
underlätta för dig märker vi upp dina vitvaror, 
fjärrkontroller, telefoner, knappar och reglage 
som blivit svåra att hantera. Har du fått hjälp
medel från syn centralen så kan vi även hjälpa 
dig att träna på dem.

Syninstruktörerna ger dig information om 
samhällsservice, kurser, föreningar och  
aktiviteter.

Vi samarbetar bland annat med Syncentral 
Göteborg, Dövblindteamet och Synskadades 
riksförbund, SRF.

Kontakt 
Telefon: 031367 95 84 
E-post: syninstruktorer@ 
aldrevardomsorg.goteborg.se

Demenssjuksköterska
 » Ger stöd- och informationssamtal individuellt både 

till person med demenssjukdom och till anhöriga och 
närstående

 » Erbjuder anhörigträffar, anhöriggrupper och utbildning-
ar i samarbete med anhörigstöd

 » Samverkar med externa vårdgivare exempelvis primär-
vård och specialistvård

 » Utbildar och handleder medarbetare inom äldre- samt 
vård och omsorgsförvaltningen 

Du är välkommen att höra av dig!

Kontakt
Adress: Blidvädersgatan 16, 418 30 Göteborg 
Telefon: 031-366 64 16, Catarina Henriksson  
E-post: catarina.henriksson@aldrevardomsorg.goteborg.se

14
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Anhörigstöd
Syftet med anhörigstöd är att före-
bygga ohälsa hos anhöriga. Anhörig-
stöd Hisingen är för dig som har en 
närstående över 65 år som på grund 
av sjukdom, beroendesjukdom, fysisk 
eller psykisk funktionsvariation eller äldre är i behov  
av ditt stöd eller vård. Din närstående kan vara familje-
medlem, släkting, granne eller god vän.

Anhörigstöd erbjuder
 » Ett stödsamtal kring din anhörigsituation och hur  

den påverkar dig och din hälsa. Vi lyssnar på dig  
och tillsammans pratar vi om hur du kan må bättre  
och främja din egen hälsa.

 » Ger information och vägledning till dig som är anhörig  
eller hänvisning till stöd som kan finnas för din närstående.

 » Anordnar tillsammans med andra aktörer hälso-
främjande aktiviteter som kan ge dig kunskap,  
återhämtning, avslappning och omväxling.

 » Mötesplats Anhörig – att träffa andra som är i liknande 
situation kan göra skillnad när man delar tankar,  
erfarenheter och tipsar varandra om hur man får  
vardagen att fungera.

Välkommen!

Kontakt
Anhörigkonsulent Susanna Engqvist 
Adress: Lillekärr Södra 55  
Telefon: 031-366 97 73 
E-post: susanna.engqvist@aldrevardomsorg.goteborg.se

Anhörigkonsulent Carina Larsson  
Adress: Myntgatan 18a, 417 02 Göteborg 
Telefon: 031-366 76 82 
E-post: carina.larsson@aldrevardomsorg.goteborg.se 
Scanna QR-koden för att komma till vår webbsida!

Dagverksamhet  
– för ett fortsatt aktivt liv
Dagverksamhet finns för dig som är 65 år eller äldre och 
lever med en demenssjukdom, har haft stroke eller har  
behov av social samvaro. Dagverksamheten kan också ge 
dig som vårdar en närstående i hemmet en viktig avlast-
ning. För att delta i en dagverksamhet behövs ett beslut 
av en biståndsbedömare på socialförvaltningen. 

Hälsosamt och gott åldrande
Att förbli aktiv och ha ett socialt nätverk är viktigt för ett 
hälsosamt och gott liv. Målet för dagverksamheten är att  
i en trygg miljö få känna välbefinnande och uppleva dagen 
som meningsfull.

Genom dagverksamhet får du social samvaro, trygghet 
och struktur i vardagen. Aktiviteterna kan exempelvis 
vara promenader, gymnastik, spel, musik, tidningsläsning, 
samtal och digitalt stöd. Vistelsen hos oss anpassas efter 
din dagsform.

Det finns två inriktningar av dagverksamhet: social inrikt-
ning och inriktning för personer med demenssjukdom. 
Oavsett inriktning genomsyras verksamheternas innehåll 
av att stärka det friska och förebygga ohälsa genom att ge 
dig förutsättningar att leva ”ett gott liv” långt upp i åren.

Fyra hörnpelare
Grunden för dagverksamhetens arbete byggs på  
Folkhälsomyndighetens fyra hörnpelare:

 » Fysisk aktivitet  

 » Goda matvanor  

 » Social gemenskap 

 » Delaktighet
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Dagverksamhet med social inriktning 
Hitta tillbaka till det som är viktigt för dig.

Dagverksamhet med social inriktning är till för dig som är 
äldre och som behöver mer stöd än vad som erbjuds på 
äldreomsorgens öppna mötesplatser.

Vårt mål är att höja livskvaliteten för dig genom att  
erbjuda ett stort och brett utbud av aktiviteter. Hos oss får 
du möjlighet att träna såväl kropp som knopp. Exempel på 
aktiviteter kan vara alltifrån promenader i närområdet och 
sittgymnastik med fokus på balans och styrka till intressanta 
föreläsningar och introduktion till digital teknik.

Du väljer själv om du är med i gruppaktiviteter eller om du 
hellre gör något mer på egen hand.

Dagverksamhet med demensinriktning
Må bra på dina villkor.

Dagverksamhet med demensinriktning är till för dig som 
är äldre och som har kognitiv svikt, även kallat demens-
sjukdom.

Till dagverksamhet med demensinriktning är du välkommen 
att göra det som du är intresserad av samt möta andra  
i liknande situation. Dina behov och önskemål ligger till 
grund för en trygg och lyckad vistelse hos oss.

Du kan delta oavsett om du nyligen har fått en demens-
diagnos eller om du har haft sjukdomen under en längre 
tid. Personalen du möter har kunskap och utbildning i de 
olika demenssjukdomarna. 

Vi erbjuder stöd i att strukturera din vardag. Hos oss får 
du möjlighet att delta i aktiviteter som anpassas efter dina 
förutsättningar. Exempel på aktiviteter kan vara alltifrån 
promenader i närområdet och sittgymnastik med fokus på 
balans och styrka till intressanta föreläsningar och intro-
duktion till digital teknik.

Dagverksamhet med demensinriktning fungerar också 
som en viktig del i stödet till anhörigas möjlighet till åter-
hämtning. 

Så här ansöker du om dagverksamhet

Om du är intresserad av dagverksamhet och vill ha  
mer information, kontakta kommunens kontaktcenter  
031-365 00 00.

18 19
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