
PROGRAM OKTOBER 2021 

TRÄFFPUNKTEN TUREBERGS ALLÉ  

Var god vänd! 

 

Turebergs allé 16 • 08-128 243 82  •  För öppettider, se i programmet nedan 

Måndag   

Tisdag 13.00 - 13.30 Friskis & Svettis mjukgympa på DVD/TV, 20 minuter 

Volontär som kan leda träning sökes!  

 

Onsdag 13.00–15.00 Senior Queens club. En klubb för kvinnor 65+  
Anmälan fordras. Det handlar om olika teman; mode, hälsa, 
utflykter, föreläsningar och trevliga sammankomster.  
Arr. Volontärverksamheten och AB Solom 
Se speciella aktiviteter för mer information 

Torsdag 12.00 - 12.30 

 

13.00 -15.00 

 

Friskis & Svettis mjukgympa på DVD/TV, 20 minuter 

 

Seniorcafé  

Se speciella aktiviteter för mer information 

Fredag 09.30 - 12.00 Stickverkstan  

 

  OBS! Vecka 40 är det Balansera mera-vecka. 

Ordinarie aktiviteter kvarstår, men vi lägger till aktiviteter 

med fokus på balansen! 

  Se separat program för Balansera mera på www.solom.se/balanseramera 

   

   

   



 
Speciella aktiviteter (med reservation för ändringar) 

Onsdag  13/10  
Bibliotekarie Ewa Rensjö kommer till Queens club kl.13    

och berättar om höstens och vinterns nyheter 

Onsdag  

 

 

20/10 

 

 

 
Lennart Klerdal berättar om Ostindiska kompaniet,  

Queens club kl.13 

Torsdag 

 

 

21/10 

 

 

 

Mats Olof Strandberg, radiosporten, underhåller och 

imiterar på caféet kl. 13. 

 

Onsdag 
 
 
  

27/10 

 

 

 
Gunnar Lamin berättar om en känd person som med tiden 
fick alltmer att göra med Sollentuna, Queens club kl. 13 
 

Torsdag 28/10  Allas-sång med Trudelutterna på caféet kl. 13.30 

 

 

 

 

   

    

    

 

Är du intresserad av frivilliga uppdrag eller önskar du kontakt med en 

volontär? Frivillighetscentralen finns på Turebergs allé 16. 

För mer information kontakta Träffpunkten på telefon 08-128 243 82  

              Viktigt!  

Fikaförsäljning startar 11  

Oktober. 

 

Vi är kontantfria i så stor 
utsträckning som möjligt. 

FIXARTJÄNST hjälper seniorer i 

Sollentuna med enklare tjänster i hemmet  

i syfte att minska risken för fallskador. 

Hjälper även till med att komma igång 

med SKYPE. Vi erbjuder digitala 

aktiviteter, se ovan.  

Kontakt tel nr 08-128 24540 

Skypeaktiviteter (via din hemmadator): 
Tisdagar kl. 10  Fikaskype.  
Onsdagar kl. 10.30  Hemmaträning.  
Torsdagar kl. 10  Frågesport.  
Vid samtliga skypeaktiviteter ringer vi upp. 

 

 

Vi är anslutna till WIFI, gratis internet. 

 

Välkommen till oss! 

 


