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Så var det dags för höstens första nyhetsbrev. 
Här på Anhörigcentrum börjar de flesta åter 
komma på plats med nya krafter efter en 

förhoppningsvis skön sommar och semester. 

 

I början på oktober kommer vi uppmärksamma 
Nationella Anhörigdagen. 

Det kommer bli föreläsningar och lite trevlig 
musikunderhållning. 

Mer information kommer snart. 

 



Må bra – anhöriggrupp med tema på 

hälsa. Detta är en annan form av 

anhöriggrupp där man träffas och umgås 

under olika teman. T ex 

stavgång/promenad, avspänning, 

sittgympa, museibesök, kostinformation, 

taktil massage och qigong med mera. 

Höstens träffar kommer vara på 

torsdagar kl.13.30 med start den 5 september. 

 

Mindfullness Yoga, mjukyoga 

Tisdagar, 9 tillfällen med start  

17 september, 13.30-15.30. 

Prova på Yoga i grupp.  

Förtur till nya deltagare! 

Lokal: Studieförbundet vuxenskolan, 

Kungsängsgatan 12. 

 

 

 

Under hösten kommer det även finnas ett antal tillfällen där man kan 

komma och få prova på taktil handmassage. 

Måndagar: 16 september, 14 oktober, 11 

november och 9 december. 

Tider mellan 13.30 och 15.00, ca 20 

min/person. 



September 
Läkemedelsinformation och tandvårdsstöd 

Tisdag 3 september 13.30 

Apoteket besöker oss och informerar om läkemedel och olika sätt att 

ta läkemedel samt biverkningar med mera. Möjlighet ges till frågor 

och diskussion. 

Sen kommer även en person från Uppsala kommun som informerar 

om tandvård och tandvårdsstöd. Den som har ett stort och långvarigt 

behov av vård- och omsorgsinsatser på grund av sjukdom, skada eller 

ålderdom kan ha rätt till intyg om nödvändig tandvård och därmed få 

en lägre kostnad. 

 

Stadsvandring 

Torsdag 12 september 13.30 

Vi går en guidad tur med Tiina Fors i Övre Svartbäcken. 

Vandringen avslutas på ett kafé där vi fikar tillsammans till egen 

kostnad. 

Samling: Pressbyrån, Stora torget. 

      

 

 

 

 

 

 



 

 

Färdtjänst och sjukresor 

Tisdag 17 september 13.30 

Färdtjänsthandläggare Björn Ringström och 

en representant från trafikcentralen 

informerar om färdtjänst och sjukresor. 

 

 

 

Våra öppettider: 

Måndag - Fredag 9.00 – 15.00 

Lunchstängt 12.00 – 13.00 

 

 


