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Vårens program innehåller föredrag, fysiska aktiviteter 
och kurser. Här finns stöd för att sluta röka och snusa, sova 
bättre och stressa mindre, hälsorådgivning, fysisk aktivitet 
för både barn och vuxna med mera. Vi erbjuder också  
föräldrainformation, stick- och brodericafé och Göteborgs-
historia med släktforskning.

Vi som arbetar på Hälsoteket i Väster: 
Katarina Gustafsson, sjukgymnast 
Linda Olegård, hälsoutvecklare 
Maria Alberetto, friskvårdsterapeut 
Rebecka Karlsson, hälsovägledare

Vår målsättning är att stärka och förbättra hälsa och 
välbefinnande hos dig som invånare och att minska risken 
för livsstilsrelaterade symptom och sjukdomar. Våra upp-
dragsgivare är Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och 
de två stadsdelsnämnderna Askim-Frölunda-Högsbo och 
Västra Göteborg.

Vi samarbetar med vårdcentraler, Frölunda Kulturhus, 
Frölunda bibliotek och många andra aktörer.

Vi är till för dig som vill 
skapa en bättre hälsa

Välkommen till  
Hälsoteket i Väster Matprat

Tisdag 23 januari kl 13–14.30
Torsdag 22 februari kl 16–17.30 
(grupprummet) 
Fredag 23 mars kl 10.30–12 
Torsdag 26 april kl 16–17.30
Frölunda Kulturhus, Konferensrummet

Mat som glädje och njutning! Tillfällen att 
träffa andra och prata om mat utifrån dina 
frågor och funderingar.  
Ledare: Maria Abrahamsson Spasevski, 
dietist.

När livet värker
Torsdagar kl 10.30–12.30
Frölunda Kulturhus, Konferensrummet

Välkommen till sex fristående träffar om 
smärta i kropp och själ. Vi pratar om vad i 
livet som värker och hur vi kan hantera det. Vi 
gör övningar och delar erfarenheter med var-
andra. Du kan aktivt delta eller är välkommen 
att bara lyssna. Du kan vara anonym. 
Ledare: Hälsotekets friskvårdsterapeut och 
hälsovägledare. 

22 februari – Ensamhet 

8 mars – Umgängesstrategier

22 mars – Tomhet eller mening

19 april – Gränssättning

3 maj – Katastrof eller utmaning 

17 maj – Kunna och vilja
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För våra öppna träffar behövs  
ingen anmälan. 

Hälsa på Kastanjeträffen
Torsdagar kl 14.30–15.30
Mötesplatsen Kastanjeträffen i  
Tynnered

Vi träffas och pratar om hälsa och vad som 
påverkar hur vi mår. Vi utgår ifrån olika teman.  
Ledare: Hälsotekets hälsovägledare.

19 april – Fysisk aktivitet

3 maj – Mat

17 maj – Sömn och stress

Fråga sjukgymnasten
Torsdagar kl 15.30–16, 19 april, 3 maj, 
17 maj
Mötesplatsen Kastanjeträffen i  
Tynnered

Hälsotekets sjukgymnast svarar på dina  
frågor om kroppen och fysisk aktivitet.

Må bra-träffar
Onsdagar kl 16, cirka 1,5 tim
14 februari–9 maj
OBS! 14 mars och 11 april start kl 16.30 
Frölunda Kulturhus, Anhörigcenter Väst

Öppet forum för otvungna möten. Ledarledda 
träffar med korta föredrag på olika teman. 
Ledare: Hälsotekets friskvårdsterapeut.  
Kostnad: 20 kronor, fika ingår.

Öppna träffar
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Sömn och skärmtid
Tisdag 10 april kl 10.30–12 

Barnsjuksköterska Veronica Bohlin pratar 
om hur sömn fungerar och hur skärmtid 
påverkar barnets sömn. 

Babymåleri
Torsdag 15 mars 
Kl 10–11, 11.30–12.30 och 13.30–14.30 
Fredag 16 mars 
Kl 11.30–12.30 och 13.30–14.30

Titta, känn, lukta och smaka! Vi målar med 
ätbara färger. OBS! Ta med ombyte, oömma 
kläder, tvättlapp och handduk. Aktiviteten 
passar bäst för barn 7–12 månader. 
Biljett: 40 kronor.  
I samarbete med Frölunda Kulturhus och 
Frölunda bibliotek. 

Barnvagnspromenad
Se sidan 8.

Har du barn 0–1 år? Välkommen 
till vardagstips och inspiration för 
dig och din baby på Frölunda 
bibliotek, Sagorummet.
Biljetter köps eller beställs i receptionen på  
Frölunda Kulturhus, 031-366 27 25 eller på 
ticketmaster.se.  
Kostnad: 30 kronor, fika ingår.  
I samarbete med Frölunda bibliotek.

Matglädje
Tisdag 23 januari kl 10.30–12

Dietist Maria Abrahamsson Spasevski,  
inspirerar dig att skapa matglädje för babyn 
och hela familjen.

Hygien – håll barnet så friskt 
som möjligt 
Tisdag 13 Februari 10.30–12

Hygiensjuksköterska Marianne Bengtsson 
föreläser om hur du kan hålla barnet friskt  
i tider av förkylningar, magsjuka och andra  
smittor (Vabruari). Susanna Trogen från 
Hälso äventyret Älgen ger tips på hur du kan få 
in hygienrutiner på ett lekfullt sätt i vardagen.

Stark igen efter graviditet
Tisdag 13 mars kl 10.30–12

Hälsotekets sjukgymnast pratar om träning och 
vardagsergonomi efter graviditeten och under 
småbarnsåren. Vi prövar även några övningar 
som du kan göra tillsammans med ditt barn.
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Alla aktiviteter för barn och  
ungdomar är kostnadsfria. 

Workshop

Bild och rörelse för dig  
18–29 år
Torsdag 22 mars kl 13–16
Frölunda Kulturhus, Anhörigcenter Väst

Testa på bild och rörelse för att minska stress 
och få ny energi. I en liten grupp, på ett 
kravlöst sätt, utforskar vi hur du kan hitta 
återhämtning och inspiration. Ledig klädsel. 
Ledare: Linda Krogerus, dans- och rörelse-
terapeut och Alka Simonic, bildpedagog. 
Anmälan till 031-366 28 64

Fysisk aktivitet
Aktivitet på nybörjarnivå för barn som är 
ovana vid rörelse. 

Du får möjlighet att prova på för att sedan 
komma vidare ut i föreningsliv eller andra 
aktiviteter

Prova på olika aktiviteter
Frölunda Kulturhus, Lilla Sporthallen

I samarbete med FaR-center. Anmälan till 
031-366 28 64
Tisdagar kl 16–16.45 för dig 9–13 år
Tisdagar kl 17–17.45 för dig 6–9 år

Barn och ungdom

30 januari – Dans

Vi utforskar vad dans är och vad dans kan 
vara. Vi lär oss samarbete samtidigt som vi 
tränar motorik, styrka, koncentration, balans, 
konstnärligt uttryck och mycket mer. Det går 
bra att delta om du har rullstol eller andra 
hjälpmedel.  
I samarbete med Danskompaniet Spinn. 

20 februari – Styrka för unga 

Vi tränar styrka, stabilitet och balans på ett 
lekfullt sätt. Prova på olika övningar där vi 
använder kroppen och enkla redskap för  
att träna upp styrka och utmana vår balans.  
I samarbete med Ruddalens idrottscentrum.

6 mars – Capoeira

Capoeira är en blandning av dans, akrobatik, 
rytmik och musik. Vi tränar på Capoeirans 
grundläggande rörelser, spelar instrument 
och sjunger sånger. Det är en social tränings-
form, där vi lär oss samarbete.  
I samarbete med Capoeira Volta ao Mundo. 

Prova på gymträning för dig 
16 år och uppåt 
Se sid 10.

Tips på fler aktiviteter
www.vgregion.se/aktivitetskataloggoteborg 
www.facebook.com/aktivicentrumvaster

Babyn och du
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Alla föreläsningar är  
kostnadsfria. 

Att leva här och nu – en  
introduktion till Mindfulness
Tisdag 20 februari, kl 17.30–19.00
Frölunda Kulturhus, Anhörigcenter Väst

Genom att vara medveten om våra tankar, 
känslor och kroppsliga upplevelser kan vi 
leva mer i nuet. Men varför ska vi göra det? 
Hälsotekets sjukgymnast och hälsovägledare 
berättar om den medvetna närvarons effekter 
på hälsan och du får möjlighet att prova någ-
ra övningar. Anmälan till 031-366 43 79. 
I samarbete med Anhörigcenter Väst. 

Blir vi sjuka av stress?
Onsdag 14 mars kl 17.00–18.30
Frölunda Kulturhus, Lilla salen

Lillian Wiegner, överläkare på Institutet för 
stressmedicin, föreläser om stress, och vad 
som är bra att tänka på för att undvika att bli 
sjuk av stress och hur utmattningssyndrom 
behandlas. Lilian har i 12 år på specialistkli-
nik behandlat patienter som blivit sjuka av 
stress och forskar även i ämnet.

Den egna berättelsen – om 
psykisk ohälsa och migration
Måndag 16 april kl 16–17.15
Mötesplatsen Kastanjeträffen 

Riksförbundet Hjärnkoll arbetar för att öka 
förståelsen för psykisk ohälsa, att förändra 
negativa attityder och minska diskrimi-
neringen av personer med psykisk ohälsa. 
Hjärnkollsambassadören Fatima Moalim 
berättar om egna erfarenheter av psykisk 
ohälsa och sin kontakt med vården. 

Föreläsningar

Min superkraft kallas ADHD 
– en föreläsning om attityder 
och förhållningsätt till ADHD
Torsdag den 26 april kl 18.30–20
Frölunda bibliotek, POINT-rummet, 
Stora salen 

Många pratar om ADHD som ett problem. 
Mirre Sennehed är ett levande bevis på att 
man kan lyckas i livet trots motgångar och en 
svår ADHD. Hon berättar om hur diagnosen 
kunde vändas från en ständig börda till en 
superkraft. 
I samarbete med POINT. 

Fysisk aktivitet som medicin
Tisdag 15 maj kl 17.30–18.30
Frölunda Kulturhus, Lilla salen

Fysioterapeut Marina Calmbro från FaR- 
teamet berättar om den fysiska aktivitetens 
betydelse för hälsan och ger förslag på hur du 
kan komma igång. Avslutas med frågestund.

Mini-föreläsningar
Frölunda bibliotek, POINT-rummet

Korta föreläsningar på olika teman. Efterföl-
jande rådgivning i Hälsotekets hälsohörna. 

Frisk i munnen hela livet 
Torsdag 22 februari kl 16.30–17

Råd och information om hur du håller dina 
tänder friska. Kost, munhygien och egenvård. 
I samarbete med Folktandvården.

Vad är Ångest?
Måndag 26 mars kl 10.30–11

Råd och information om ångest, hur du kan 
hantera ångest och vart du kan få ytterligare 
hjälp. I samarbete med Ångestsyndrom-
sällskapet i Göteborg. 

Vardagsergonomi
Torsdag 12 april kl 10.30–11 

Råd och information om hur du på ett skon-
samt sätt kan använda din kropp när du utför 
aktiviteter i din vardag.  
I samarbete med Osteoporosföreningen i 
Västra Götaland. 
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Här har du möjlighet att komma 
igång med träning och prova på 
olika aktiviteter. För våra fysiska 
aktiviteter krävs ingen anmälan. 
Ta med dig kläder som är sköna 
att röra sig i. Inget insläpp efter 
påbörjat pass. 

Barnvagnspromenad 
Måndagar kl 13–14  
29 januari–28 maj 
Samling vid Öppna förskolan i Västra 
Göteborg

För alla föräldrar med barn som sitter i barn-
vagn. Vi promenerar och gör lätta övningar 
för att stärka kroppen.  
Ledare: växelvis Hälsotekets hälsovägledare 
eller sjukgymnast.

Bålstabilitet
Måndagar kl 12–13 
22 januari–9 juli
Frölunda Kulturhus, Lilla sporthallen

Övningar för att ge styrka och stabilitet åt 
mage och rygg. 
Ledare: Hälsotekets friskvårdsterapeut.

Dans
Tisdagar kl 10.30–12 och 12.30–14 
23 januari–29 maj  
Inställt 13 februari och 3 april
Ungdomens hus 1 200 Kvadrat,  
Sporthallen

Följ med på en dansresa till världsrytmer, bra 
för både kropp och själ.  
Ledare: Heléne Olivegren, dansinspiratör.  
Kostnad: 40 kronor.

Aktivitet – Vila 
För daglediga under 65.
Tisdagar kl 10.30–12 
23 januari–29 maj
Axelhuset, A-salen

Vi stärker kroppen med mjuka rörelser, 
tränar vår kroppskännedom och avslutar med 
en avslappningsövning.  
Ledare: Hälsotekets sjukgymnast.

Fysisk aktivitet

Qigong – rörelse i stillhet
Onsdagar kl 12–13 
24 januari–30 maj 
Inställt 14 februari och 4 april
Ungdomens hus 1 200 Kvadrat,  
Sporthallen
Max 25 deltagare. Nya deltagare har företräde. 
Kölappar delas ut 11.45.  
Anpassad form av mjuk qigong för bättre 
cirkulation och rörlighet. Många av övning-
arna går att utföra sittande på stol, om så 
önskas. Ta gärna med en extra tröja.  
Ledare: Jeanne Skoog, qigonginstruktör.

Prova på avslappningsträning
Onsdagar kl 12–12.45 
4 april–2 maj 
Frölunda bibliotek, Sagorummet

Vi provar olika tekniker för fysisk och mental 
avslappning.  
Ledare: personal på Hälsoteket i Väster och 
Frölunda bibliotek. 

Starta upp-gympa för män
Onsdagar kl 13.30–14.30 
24 januari–30 maj 
Inställt 14 februari och 4 april
Ungdomens hus 1 200 Kvadrat,  
Sporthallen 

Kondition och styrka i lugnt tempo för dig 
som vill komma igång med din träning. 
Ledare: Hälsotekets sjukgymnast.

Promenad med eller  
utan stavar
Torsdagar kl 10.50–12 
25 januari–12 juli 
Inställt 29 mars
Samling vid Mandolingatan 43

Vi promenerar i Ruddalen och anpassar 
farten efter gruppen. Backar och ojämnt 
underlag förekommer. Det finns möjlighet 
att låna stavar. 
Ledare: Gunnel Thudin Franck, anhörig-
konsulent.

Träning för kvinnor och barn
Torsdagar kl 10–11 
25 januari–31 maj 
Inställt 15 februari och 5 april
Ungdomens hus 1 200 kvadrat,  
Sporthallen

Passet är anpassat för kvinnor och barn 
0–5 år. Mjuka övningar för att komma igång 
med träning, med fokus på att stärka muskler 
i bål och bäcken.  
Ledare: Hälsotekets sjukgymnast.

Starta upp-gympa för kvinnor 
Torsdagar kl 13.30–14.30 
25 januari– 31 maj 
Inställt 15 februari och 5 april
Ungdomens hus 1 200 Kvadrat,  
Sporthallen

Kondition och styrka i lugnt tempo för dig 
som vill komma igång med din träning. 
Ledare: Hälsotekets sjukgymnast.
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Långsam gympa
Torsdagar kl 11.30–12.30 
25 januari–31 maj 
Inställt 15 februari och 5 april
Ungdomens hus 1 200 Kvadrat,  
Sporthallen

För dig som har ont i kroppen. Vi växlar 
mellan sittande och stående övningar.  
Ledare: Hälsotekets sjukgymnast.

Gymintroduktion
Torsdagar kl 16–17.30 
18 januari–31 maj
Ruddalens idrottscentrum

För dig som är intresserad av att prova på 
gymträning. Du får hjälp att lägga upp din 
träning. Max tre tillfällen per person.  
Ledare: Ola Karlsson, gyminstruktör.

Promenad och  
utegymsinspiration
I Göteborg finns flera utomhusgym där alla 
är välkomna att träna kostnadsfritt dygnet 
runt. I vår håller Hälsoteket inspirations-
träffar på tre av stadens utomhusgym. Vi har 
en gemensam uppvärmning och visar hur 
de olika stationerna kan användas. Under 
till fällena ingår en promenad på cirka 2 
kilometer. 

Bergkristallsparken och  
Melongatans aktivitetspark
Tisdag 10 april 
Kl 11–12.30
Samling: Bergkristallsparken

Fika finns till självkostnadspris efter  
aktiviteten. 

Flatåsparken
Onsdag 18 april  
Kl 11–12.30
Samling: Flatåsparken

Vi bjuder på fika efter aktiviteten.

Hälsorundan i Askim
Torsdag 26 april 
Kl 11–12.30
Samling: Busshållplatsen Askims  
stationsväg

Ta gärna med eget fika som intas efter  
aktiviteten.

Anmälan till alla kurser 
031-366 28 64. Kurserna  
är kostnadsfria.

Om inget annat anges hålls  
kurserna i eller i närheten av  
Frölunda Kulturhus. Kurserna  
är anpassade för vuxna. 

Tobaksavvänjning
Kursen startar kontinuerligt

Sluta röka och snusa med hjälp av coach  
och gruppstöd.  
Ledare: Hälsotekets tobaksavvänjare/ 
friskvårdsterapeut.

Längtar du efter att gå ner  
i vikt? 
Måndagar kl 14–15.30 varannan vecka 
Onsdagar kl 14–15.30 varje vecka  
Start 19 februari–23 maj

För dig som har BMI 25 eller mer. Tematräf-
far varannan måndag och gruppträffar varje 
onsdag med samtal och coachning om kost 
och fysisk aktivitet. 
Ledare: Hälsotekets friskvårdsterapeut.

Introduktion till Mediyoga
Frölunda Kulturhus, Lilla salen

Tisdagar kl 14–16, fyra tillfällen.  
20 februari, 27 februari, 6 mars,  
20 mars. 
Tyrolens fritidsgård, Tynnered 

Tisdagar kl 13.30–15.30, fyra tillfällen. 
17 april, 24 april, 8 maj, 15 maj. 

Anmälan möjlig från 20 mars. 
Du får verktyg att på egen hand arbeta med 
balans i kropp och sinne i vardagen. Med-
veten andning, mjuka rörelser, avslappning 
och meditation. Endast nya deltagare.  
Ledare: Anne Brolin Birath, sjukgymnast, 
lärare och terapeut i Mediyoga.

Existentiell hälsa
Tisdagar kl 10–11.30
Varannan vecka, sex tillfällen
Start 20 februari

Samtalsgrupp där vi reflekterar över existen-
tiella frågor såsom känsla av sammanhang, 
tillit som livskraft, meningen med livet på 
kort och lång sikt, känsla av helhet och  
harmoni, och inre jämvikt. 
Ledare: Hälsotekets friskvårdsterapeut.

Fysisk aktivitet Kurser
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Mindre stress – mer balans
Onsdagar kl 16–18
Varannan vecka, fyra tillfällen
Start 21 mars

Vi pratar om stress och hur vi kan förebygga 
och motverka negativa effekter av stress i vår 
vardag, med fokus på balans mellan aktivitet 
och återhämtning. Vi prövar också olika 
övningar för avslappning. 
Ledare: Hälsotekets sjukgymnast.

Sömnkurs 
Onsdagar kl 16–18
Varannan vecka, fyra tillfällen
Start 21 februari 

För dig med lättare sömnbesvär. Vi pratar om 
hur sömnen fungerar, vad som kan hindra 
den och hur du kan arbeta för att förbättra den. 
Kursen innehåller teori, praktiska övningar 
och hemuppgifter.  
Ledare: Hälsotekets hälsovägledare.

Läs och må bra
Tisdagar kl 10–12
Varannan vecka, fem tillfällen
Start 27 februari

Tillsammans väljer vi och läser en bok i syfte 
att främja hälsa och välbefinnande. Enkelt, 
kravlöst och lustfyllt.  
Ledare: Hälsotekets friskvårdsterapeut och 
bibliotekarie Anna Lewin.

Lär dig cykla 
Hälsoteket i Väster planerar att starta en kurs 
där du som är vuxen och inte kan cykla får 
lära dig grunderna i att cykla på ett trafiksäkert 
sätt. Kursen planerar att startas i början av juni 
2018. Anmäl ditt intresse till 031-366 28 64.

Vill du bli hälsoguide? 
Läs mer om vad en hälsoguide är, vad det 
innebär och vem som kan bli hälsoguide  
på vår hemsida: http://www.goteborg.se/ 
halsoteketvaster

Ta med ditt handarbete och  
träffa andra med samma  
intresse. Få tips och dela med 
dig av dina erfarenheter. 
Värdar och inspiratörer: Margareta Leisjö  
och Åsa Hansson. Dagens tema presenteras 
cirka kl 18.30. 

Måndagar kl 17.30–20
Frölunda Kulturhus, Anhörigcenter 
Väst

Fri entré. I samarbete med Frölunda Kultur-
hus och Studieförbundet Vuxenskolan.

15 januari   Information om vårens  
program

22 januari  Olika uppläggningssätt 

29 januari   Olika uppläggningssätt, 
Skuggstickning

5 februari  Skuggstickning

12 februari   Skuggstickning, Domino-
stickning

19 februari  Dominostickning

26 februari  Dominostickning, Hälar

5 mars  Hälar 

12 mars   Hälar, Virkning mormors-
rutor och Irvings sjal

19 mars  Virkning

26 mars   Virkning, Avmasknings-
tekniker

9 april  Avmaskningstekniker

16 april   Avmaskningstekniker,  
I -Cord

23 april  I-Cord 

30 april   I-Cord, UFO = göra färdigt 
oklara arbeten

7 maj  UFO

14 maj  UFO

21 maj  Avslutning

Torsdagar kl 12–15
18 januari–24 maj
Frölunda Kulturhus, Caféet

Ta med eget material. Sticka, virka, brodera 
eller skapa på andra sätt. Inga teman, vi 
inspirerar varandra.  
Kostnad: en fika i caféet.

Stick- och brodericaféKurser
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Biljetter köps eller beställs  
i receptionen på Frölunda  
Kulturhus, 031-366 27 25 eller  
www.ticketmaster.se

Värdar: Kent Andersson, släkt- och hem-
bygdsforskare i samarbete med Annette 
Cegrell-Sköld.

I samarbete med Frölunda Kulturhus och 
studieförbundet Vuxenskolan

Föredrag och bildvisning: 
Nedslag i Västra Frölundas 
historia
Söndag 21 januari kl 12. Cirka 1,5 tim
Frölunda Kulturhus, Stora salen

Västra Frölundas Hembygdsförening visar 
bilder och berättar om den nya jubileums - 
  års skriften. 
Biljett: 40 kronor

Studiebesök: Lundby Hem-
bygdsförening i Kyrkbyskolan
Onsdag 7 februari kl 10.30. Cirka  
2 tim
Samling vid Frölunda Kulturhus 

Vi åker över älven till Lundby där många 
varvsarbetare bott. Hembygdsföreningen 
berättar och visar foton.  
Biljett: 30 kronor 

Föredrag: Arkivarien Stefan 
Högberg vägleder oss genom 
upphovsrättens labyrint
Söndag 18 februari kl 12 
Cirka 1 tim
Frölunda Kulturhus, Stora salen

Vilka regler gäller när man vill använda 
bilder från arkiv, nätet, böcker eller själv fota 
konstnärers verk? 
Biljett: 40 kronor

Studiebesök: Mölndals  
museum 
Onsdag 7 mars kl 11.15 
Cirka 1,5 tim
Samling vid Frölunda Kulturhus

Utställningen Avtryck handlar om hur 
samhället förändrats från stenåldersplatser 
till folkhemsbyggets praktiska 1950-tals 
lägenheter. Det finns också arkiv.  
Biljett: 20 kronor

Föredrag: DNA i släkt-
forskningen 
Söndag 25 mars kl 12 
Cirka 1 tim
Frölunda Kulturhus, Stora salen

Lisbet Rodin, Göteborgs Regionens Släkt-
forskare ger oss fakta om DNA forskningen. 
Efterföljande frågestund och möjlighet till 
”topsning”.  
Biljett: 40 kronor

Stadsvandringar i Frölunda 
under maj månad
Frölunda bibliotek anordnar stadsvandringar 
under maj månad. Syftet är att titta på när-
området. Håll utkik i Kulturhusets månads-
program för mer information.

Tre släktforskarcaféer med 
olika teman
Fredagar kl 13.30 
Cirka 1,5 tim
Frölunda Kulturhus, Anhörigcenter 
Väst

Biljett: 30 kronor

2 februari – Husförhörslängder, bilagor 
och inneliggande handlingar

Arkiven ger en bild av förfädernas liv och 
vardag.

2 mars – Skråarkiv – hantverkare och 
företagares arkiv 

Arkiven ger en bild av lärlingarnas liv, vand-
ringar och vardag. 

6 april – Arkiv Digital och SVAR

Vi går igenom Arkiv Digital och SVAR, två 
digitala arkiv. Du får en lista på sökbara tips. 
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Släktforskning och Göteborgshistoria
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I Hälsotekets hälsohörna, innan-
för entrén till Frölunda bibliotek, 
träffar du olika rådgivare kost-
nadsfritt och anonymt. Här finns 
också hälsolitteratur och informa-
tionsmaterial. Ingen tidsbokning 
om inget annat anges.

Ångestsyndromsällskapet
Måndagar kl 10–11.30  
29 januari, 26 februari, 26 mars (se 
sidan 7), 23 april 
Samtala med personal från Ångestsyndrom-
sällskapet om dina tankar och funderingar 
kring ångest.

Personligt ombud
Måndagar kl 11.30–13 
29 januari, 26 februari, 19 mars,  
23 april, 21 maj

Hopas tomma mjölkpaket på matbord och 
diskbänk? Ligger nästan alla kläder i tvätten? 
Mår du dåligt? Tillsammans med Personligt 
ombud från Bräcke diakoni undersöker vi 
vilken hjälp som finns att få. 

Livsfrågor
Tisdagar kl 10–12 
23 januari–29 maj

Prata om livsfrågor med en diakon från 
Svenska kyrkan.

Friskvårdsrådgivning
Tisdagar kl 13–15 
16 januari–10 juli

Hälsotekets friskvårdsterapeut ger råd om 
kost, motion, motivation, stress, tobaksav-
vänjning, hälsoprofiler med mera.

Lots för barn och vuxna med 
funktionsnedsättning 
Tisdagar kl 15–16 
8 februari, 19 april

Information och vägledning om vilket stöd 
som finns för barn och vuxna med funktions-
nedsättning. 

65+
Onsdagar kl 11–13 
31 januari, 14 februari, 28 februari,  
14 mars, 28 mars, 11 april, 25 april,  
9 maj, 23 maj

Äldrekonsulenter informerar och ger råd om 
aktiviteter för personer 65+.

Rådgivning

Ekonomisk rådgivning
Onsdagar kl 11–13 
24 januari, 7 mars, 18 april

Träffa en budget- och skuldrådgivare från 
Konsument- och medborgarservice.

Osteoporos – benskörhet
Torsdagar kl 10.30–12 
18 januari, 15 februari, 15 mars,  
12 april (se sidan 7), 17 maj, 7 juni

Osteoporosföreningen i Västra Götaland 
informerar och ger råd om benskörhet.

Tandhälsa
Torsdagar kl 13.30–14.30 
25 januari, 5 april, 17 maj

Tandhygienist från Folktandvården ger råd 
och information om hur du håller dina 
tänder friska. Kost, munhygien och egenvård.  
22 februari se sidan 7. 

Reumatism
Torsdagar kl 13.30–15 
15 februari, 22 mars, 26 april, 24 maj 

Reumatikerdistriktet i Göteborg informerar 
om reumatism och artros.

Sömnapné
Torsdagar kl 14–15.30 
15 mars, 19 april, 17 maj

Sömnapnéföreningen Väst informerar.

Juridisk rådgivning
Tisdagar kl 17–19 
16 januari, 6 februari, 27 februari,  
20 mars, 10 april, 8 maj, 29 maj.

Träffa en advokat 20 min per person i grupp-
rummet på Frölunda bibliotek. Förbokning i 
bibliotekets informationsdisk eller till  
031-366 28 40.
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Sommarprogram

Mer information om sommar-
programmet kommer vecka 20 
på Hälsoteket i Västers hemsida 
samt via anslag på bland annat 
Frölunda Kulturhus.

www.goteborg.se/halsoteketvaster

Lär dig cykla
Se sidan 12.

Bålstabilitet
Måndagar kl 12–13 
4 juni–9 juli
Frölunda Kulturhus, Lilla Sporthallen

Övningar för att ge styrka och stabilitet åt 
mage och rygg. Ledig klädsel. 
Ledare: Hälsotekets friskvårdsterapeut.

Promenad i Botaniska träd-
gården och Änggårdsbergen
Tisdagar kl 10–11.30 
12 juni–10 juli 

Samling vid Botaniska trädgårdens 
entré, Carl Skottsbergs Gata 22 A 

Tillsammans upplever vi sommaren i den 
vackra Botaniska trädgården och Änggårds-
bergens naturreservat.  
Ledare: Hälsotekets friskvårdstrapeut.

Rådgivning friskvård
Tisdagar kl 13–15 
5 juni–10 juli
Frölunda bibliotek, Hälsohörnan

Fråga om kost, motion, stresshantering, 
motivation, tobaksavvänjning, hälsoprofiler 
med mera. 
Ledare: Hälsotekets friskvårdsterapeut

Inspirerande sommarutflykter
Onsdagar kl 12.30–cirka 16 
13 juni–11 juli
Samling nedanför trappan till Frölunda 
Kulturhus

Ta med fika och västtrafikkort. Om vädret 
tillåter gör vi vid något tillfälle en skärgårds-
utflykt. 
Ledare: Hälsotekets friskvårdsterapeut.

Utegympa i Positivparken
Onsdagar kl 10.30–11.30 
13 juni–4 juli
Positivparken, Frölunda

Kondition och styrka i lugnt tempo för dig 
som vill komma igång med din träning. 
Alla är välkomna! Inställt vid regn. 
Ledare: Hälsotekets sjukgymnast.

Promenad med eller  
utan stavar 
Torsdagar kl 10.50–12 
7 juni–12 juli
Samling: Mandolingatan 43

Vi promenerar i Ruddalen och anpassar 
farten efter gruppen, backar och ojämnt 
underlag förekommer. Det finns möjlighet 
att låna stavar.  
Ledare: Gunnel Thudin Franck, anhörig-
konsulent.



Telefon 031-366 28 64, 073-666 20 00
E-post halsoteket@afh.goteborg.se
Hemsida goteborg.se/halsoteketvaster 
Besöksadress  Frölunda Kulturhus, Valthornsgatan 13
Postadress  Box 63, 421 21 Västra Frölunda

Med reservation för programändring, se vår hemsida.

För mer information  
kontakta Hälsoteket i Väster

Ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningarna Västra Göteborg och  
Askim-Frölunda-Högsbo samt Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd.

G
ö

te
b

o
rg

s 
S

ta
d

 1
70

9
13

-0
0

5-
0

0
0

 
F

o
to

: L
ei

f 
Jo

hn
ss

o
n,

 J
us

te
m

 J
o

hn
ss

o
n,

 S
ca

nd
in

av
 b

ild
b

yr
å,

 L
o

 B
ir

g
er

ss
o

n,
 P

et
er

 S
ve

ns
so

n,
 A

sb
jö

rn
 H

an
ss

en
, G

ui
lia

 B
er

te
lli

 
Tr

yc
k:

 S
an

d
st

en
s 

Tr
yc

ke
ri

 A
B

 
D

ec
em

b
er

 2
0

17


