
 

SEKTORN FÖR VÄLFÄRD OCH OMSORG – 2023-03-01 

Nyhetsbrev från Träffpunkterna

Mars 
 
Hej på er alla! 

Och hej vad tiden går, februari flög förbi med 
alla hjärtans dag, kvällsfest på träffpunkten 
Allén och riktigt trevliga lunchkonserter! 

Nu är vårvintern här och vi känner hur solen 
värmer när den tittar fram, visst är det härligt. 
Och inom kort är våren här på riktigt. 

Under våren har vi mycket skoj att se fram 
emot. Vi börjar med att fira Träffpunkten 
Hallonbergen som fyller 5 år i år, 
Hälsoprojektet kör igång sin träning, anmälan 
till seniorkollo är öppen och lunchkonserterna 
fortsätter. 

Det är kul att det har blivit fler och fler gäster 
som hittar tillbaka till träffpunkterna efter 
pandemin. På vissa aktiviteter har det till och 
med blivit så fullt att vi har behövt göra om 
lite i schemat och rutiner för att kunna möta 
efterfrågan. Läs mer om det lite längre ner. 

Välkommen mars månad, nu kör vi! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  Utegympa, mars 2021 

 

 

 

 

    

    Snart är våren här! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

5-ÅRS JUBILEUM 

Träffpunkten Hallonbergen fyller 5 år i år.  
På tisdag den 7 mars bjuder vi in till 5-
årsjubileum, välkommen att fira med oss! 
Program för dagen: 
kl 10 -Tillbakablick 
Kl 12-13 -Grillunch 
Kl 14.15 Tedans 

Lunchmeny denna dag: 
1. Grillat kycklingspett med grillade grönsaker, 
potatissallad och coleslaw. 
2. Grillad kabanoss med bröd, grillade grönsaker och 
coleslaw. 
OBS! begränsat antal portioner, vi tar emot 
anmälningar i förväg och det är först till kvarn… 

 

 
LUNCHKONSERTER 

10/3  
Hansson & Fläder -Hallonbergen kl 12-13. 

14/3  
New Generation -Allén kl 12-13. 

24/3  
Prista -Hallonbergen kl 12-13. 

28/3  
Prista -Allén kl 12-13. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

FÖRELÄSNINGAR/WORKSHOPS 

Varannan torsdag på vardera träffpunkt har vi 
föreläsning eller workshop på eftermiddagen.  
På Allén hade Andreas nyligen en föreläsning 
om att handla på nätet, denna kommer att 
följas upp med två workshops där man får lära 
sig att handla på nätet med sin mobil, dator 
eller surfplatta. Att till exempel kunna beställa 
mat online och få hemlevererat kan vara 
väldigt smidigt om man skulle bli sjuk eller av 
annan anledning inte kan ta sig till en fysisk 
butik. Så varmt välkommen att delta på 
kommande workshops för att lära dig hur man 
gör! 
9/3 Workshop: Beställa på nätet -Allén 
23/3 Workshop: Beställa på nätet -Allén 

 
SCHEMA OCH ÖPPETTIDER 

Måndag 6/3 stänger träffpunkterna kl 14.00 
på grund av extrainsatt möte. 

Måndagsgympan på Allén, delas upp i två 
tillfällen från och med måndag 6/3. 
9:30-10:15 och 10:30-11:15 

Bingo i Hallonbergen byter dag och tid till 
måndagar kl 13:00. 

FILMINSPELNING 

Nästa vecka kommer vi påbörja ett projekt där 
vi kommer att filma våra träningspass till en 
informationsvideo som ska läggas upp på 
hemsidan. Varje instruktör kommer att 
informera mer om detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

SYN- & HÖRSELHJÄLPMEDELSASSISTANS 

Behöver du hjälp med din hörapparat, eller 
anar att du kasnke är påväg att behöva något 
hörsel eller synhjälpmedel, då kan du komma 
in till oss på träffpunkterna så hjälper vi dig. 
Måndagar kl 14-15 på träffpunkten 
Hallonbergen och Onsdagar kl 14:30-15:30 på 
Träffpunkten Allén har vi drop-in tid för detta. 

Taltidningstjänst 
Visste du att vi har taltidningsspelare på plats 
på båda träffpunkterna? De finns att nyttjas 
för de som har svårt att läsa. 

 

OBS Nya rutiner för bokning av gymmet samt 
gympa passen på Allén 

Från och med måndag 6/3 gäller följande: 
Man får boka sig på max 2 pass på gymmet 
per vecka. Och för 2 veckor framåt. 
Max antal deltagare på gympa passen på Allén 
är 25 personer. Bokning öppnar torsdag 
veckan innan och du kan då anmäla dig på 
plats på träffpunkten eller via telefon. 
Viktigt är att du avbokar om du får förhinder 
så att någon annan kan nyttja platsen. 
 

Glöm inte att anmäla dig till… 

Påsklunchen 30/3 på Allén, anmälan öppnar 
nu på måndag 6/3. 

Utflykt till Moderna museet 19/4, anmälan 
öppnar måndag 20/3. 

 
 
 

 

 

  



  

 

 
 

  
 

 
 
Hälsoprojektet 65+ i samarbete med GIH 
 
Nu i mitten av mars ska de som är med i hälsoprojektet börja med sitt 8 veckors 
träningsschema, stort lyckat till med träningen säger vi till er! 
 
 
 
 
 
 
 

 
Förändringar i personalstyrkan 
 
Från och med mitten av mars kommer Andreas att gå på pappaledighet, därmed kommer 
tjänsten ”Teknik-Malte” att ta ett uppehåll. 
Wole börjar en ny tjänst som Frivilligsamordnare, men kommer finnas kvar på 
träffpunkten Hallonbergen på tisdagar och fortsätta med bokcirkeln. 
 
En god nyhet är att vår vikarie Jenni blir kvar hos oss och är nu fast anställd.  
 
Ha en riktigt härlig tid som pappaledig Andreas, lycka till med nya tjänsten Wole och 
grattis Jenni, så kul att vi får ha dig kvar! 
 
 

Seniorkollo 2023! 
Årets seniorkollo kommer återigen gå till Sätra Brunn, och 
det blir 2 perioder: vecka 26 och vecka 27. 
 
Anmälan är öppen onsdag 1/3 till fredag 14/4 och kan 
skickas in online via hemsidan eller på anmälningsblankett 
som kommer finnas på träffpunkterna. 

Mer info om seniorkollo finns också på 
sundbyberg.se/seniorkollo 



 

 

Avslutningsvis 
 
Vi vill tacka våra gäster för all glädje och värme ni 
sprider hos oss på Träffpunkterna både till 
varandra och till personalen. Det är så fint att se. 
Det märks också att många har fått in rutin på att 
vara med på våra olika träningspass och det 
gläder oss. Fortsätt med de goda vanorna!  
 
 

Varma hälsningar, 
Träffpunkternas personal 

 

 

Kontakta oss 

Träffpunkten Hallonbergen 
Besöksadress: Lötsjövägen 6, 
Sundbyberg 
Öppettider:                     
Måndag-Torsdag 9-15:30. 
Fredag 9-15. 

Träffpunkten Allén 
Besöksadress: Vasagatan 9, 
Sundbyberg 
Öppettider:                      
Måndag-Torsdag 9-15:30. 

Fredag 9-15. 

Telefon Träffpunkterna:              
08-706 83 69 
Knappval 1: Hallonbergen 
Knappval 2: Allén 
 

 

Karin Ankarudd 

Enhetschef 
karin.ankarudd@sundbyberg.se 
tfn 08- 706 85 52 


