
*Syn- och hörselhjälpmedelsassistans: Vi hjälper dig exempelvis med att byta 

batterier på din hörselapparat. Drop in, du behöver inte förboka dig. Prata med 

personalen i caféet.  

 

 

Med reservation för förändringar. 

 

 

 

Måndagar 
 

Tisdagar 
 

Onsdagar 
 

Torsdagar 
 

Fredagar 
 

Sittgympa 
10:00 - 11:00 

(Salongen) 
(GUMMIBAND) 

Yoga 
10:00 – 10:45 

(Salongen) 

 

Gympa 
10:00-11:00 

(Salongen) 
 

Tai Chi 
10:00-11:00 

(Salongen) 

Boxning 
10:00-10:45 

(Salongen) 
 

Bridge 
10:00-13:00 

(Aktivitetsparken) 

Linedance 
Nivå 1 

11:00-12:00 

(Salongen) 

Pussel & spel 
10:00-12:00 

(Aktivitetsparken) 

Info för nya 
gäster 

10:00-11:00 
(Caféet) 

Pratcirkel 
11:00-12:00 

(Aktivitetsparken) 

Lunchservering 
11:30 – 13:00 

(Caféet) 

Lunchservering 
11:30 – 13:00 

(Caféet) 

Lunchservering 
11:30 – 13:00 

(Caféet) 

Handarbetes-
gruppen  

10:00-14:00 
(Ateljén) 

Linedance 
Nivå 3 

11:00-12:00 
(Salongen) 

Bingo 
13:00-15:00 

(Aktivitetsparken) 

Måleri 
13:00-15:00 

(Ateljén) 

English 
Bookcircle 

13:00-14:30 
Jämna veckor 

Lunchservering 
11:30 – 13:00 

(Caféet) 

Lunchservering 
11:30 – 13:00 

(Caféet) 

Zumba Gold 
13:30-14:30 

(Salongen) 

Jazzgympa 
13:00-14:00 

(Salongen) 

Cirkelträning 
13:30-14:30 

(Salongen) 

Personlig 

Teknikhjälp 
Drop-in 

13:30-14:30 
(Caféet) 

Lunchkonsert 
12:00-13:00 
Jämna veckor 

 

Syn- och 
hörselhjälpmedel

assistans 
14:00-15:00 

(Caféet) 

Bokcirkel 
14:15-15:15 

(Aktivitetsparken)  

 Föreläsning/ 
workshop  

14:00-15:00 
Udda veckor 

 

Linedance 
Nivå 2 

12:00-13:00 
(Salongen) 

Gymintro 
Behöver förbokas! 

14:30-15:00 
(Gymmet) 

  Baka tillsammans 
14:00-15:00 

(Övningsköket) 
Jämna veckor 

Core & balans 
13:30-14:30 

(Salongen) 

TRÄFFPUNKTEN 
HALLONBERGEN 

Aktivitetsschema VT-2023 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vecka 51 

Gäller from 2023-03-06 



*Syn- och hörselhjälpmedelsassistans: Vi hjälper dig exempelvis med att byta 

batterier på din hörselapparat. Drop in, du behöver inte förboka dig. Prata med 

personalen i caféet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Covid-19 – vad gäller? 

* Det är viktigt att du är symptomfri och visar hänsyn och 
håller avstånd. 

*Vi rekommenderar att du är fullt vaccinerad mot Covid-19. 
* Allt deltagande sker på egen risk och eget ansvar. 

* Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och 
förväntar oss att du som deltagare gör detsamma. 

 

INFORMATION 

Bokning av GYMMET: 

>För att få träna i gymmet behöver du ha genomgått en gymintroduktion, som du bokar 

med någon av hälsopedagogerna på Träffpunkten. 

>Max 4 personer får vistas i gymmet samtidigt. Man kan boka 1 timme per dag. Du skriver 

själv upp dig i bokningspärmen.  

Bokning av TEKNIKHJÄLP 

Ring och boka tid för enklare teknikhjälp via telefon: 08- 706 83 69. 

Syn- och hörselhjälpmedelsassistans 
Kom till oss för att få hjälp med syn och hörselhjälpmedel, som till exempel att byta batteri 
på hörselapparat. 

English Bookcircle 
Bokcirkel på engelska, leds av Ruby. Alla är välkomna! OBS! Varannan vecka, start 11/1. 

Föreläsning/workshop. Vid dessa tillfällen kommer någon utav träffpunkternas 
hälsopedagoger eller inbjuden gästföreläsare hålla en föreläsning eller en ”workshop” där 
man får prova på något fysiskt. Separat schema för detta med mer info för varje tillfälle 
kommer inom kort. 

Nyhet! 
Baka tillsammans, varannan torsdag kan du vara med och baka. Vi bakar något gott som vi 
kan fika med och kanske till och med sälja i caféet. 
Ta gärna med dig dina bästa recept på kakor, bullar, pajer eller matbröd så kan vi dela med 
varandra och testa nya saker! 

 


