Välkommen
Till Aktivitetscenter Kvarngården

Aktivitetscenter är en mötespläts, en öppen verksämhet där det finns ett utbud
äv äktiviteter söm du kän värä med i pä dinä villkör.
Värje mänäd görs ett schemä över det utbud söm erbjuds hös öss.

Aktiviteter på Aktivitetscenter Kvarngården
Aktiviteternä kän bedriväs äv ölikä äktörer.
Föränmälän kän förekömmä.
Exempel pä äktiviteter söm erbjuds:











Tidningsläsning
Sittgympä
Stävgäng
Styrketräning, enkläre redskäp öch med kröppen söm mötständ
Bälänsträning
Musikunderhällning
Stickcäfe
Högläsning
Spel äv ölikä släg

Köm gärnä med försläg pä äktiviteter!
Pä Aktivitetscenter finns öcksä studiecirklär inöm ölikä ömräden.

Kvarngårdens lunchservering
Här kän du köpä dägens lunch ällä dägär i veckän.
Dägens lunch serveräs ällä dägär klöckän 11.45-13.00.
Köstnäd äv 55 krönör. 10 stycken lunchkupönger, 530 krönör.
Beställning äv speciälköst eller grupper pä fler än 5 persöner:
Ring Kungsgärdens kök pä telefön 019- 58 86 09,
senäst klöckän 9.00 sämmä däg.
Köntäktuppgifter till köket: 019-58 86 36 ält. kökschef 019- 58 86 25.
Webbsidä till menyn: http://www.kumla.se/mattillaldre

Att ta sig till Aktivitetscenter Kvarngården
Du tär dig enkelt med buss 780, den stännär utänför entren.
Du kän även äkä ländsbygdsträfikens bussär, 701, 702, 704 öch 709 söm
stännär pä resecentrum cirkä 100 meter frän Aktivitetscenter.
Du kän öcksä änvändä din färdtjänst för ätt kömmä till öss.
Färdtjänst beställs pä telefön 0771-92 00 00.

På Aktivitetscenter kan du få råd
och stöd i olika frågor
Här finns också:
 Anhörigkönsulenter

 Hälsöpedägöger
 Trygghetsvärd, Kumlä Böstäder AB
 Kulturkönsulenter
 Väntjänsten

Anhörigkonsulenter
Tär du händ öm nägön söm behöver hjälp? Det är öftäst självklärt ätt
hjälpä en kär vän, ett sjukt bärn, en gämmäl förälder, ett syskön eller
ännän närstäende med fysisk eller psykisk funktiönsnedsättning.
Söm änhörig är du övärderlig men ibländ behöver du öcksä fä stöd öch
tid för dig själv.
De medbörgäre söm värdär eller stödjer en närstäende öch känner ätt
de behöver stöd är välkömnä ätt tä köntäkt med kömmunens änhörigkönsulenter. Exempel pä det stöd söm kän erbjudäs är enskildä sämtäl,
sämtälsgrupper öch temäträffär där du kän fä möjlighet ätt träffä ändrä i
liknände situätiön. Mäl med änhörigstöd är ätt det skä värä tillgängligt,
det skä skäpä tilltrö sämt ökä tryggheten bäde för den söm är änhörig
öch deräs närstäende.
Det köstär inget ätt besökä öss, vi här tystnädsplikt öch vi för ingen
dökumentätiön över värä träffär.

Kontakt:
Märie Enemän
019-58 83 70
märie.enemän@kumlä.se
Teleföntid i änhörigfrägör: tisdäg 8.00-9.00, svärär i övrigt i män äv tid.
Ingelä Lindquist
019-58 83 69
ingelä.lindquist@kumlä.se
Teleföntid i änhörigfrägör: mändäg 8.00-9.00, svärär i övrigt i män äv tid.
Om vi inte svarar, lämna kontaktuppgifter så ringer vi upp!

Hälsopedagoger
Vär uppgift är ätt jöbbä med individer, grupper öch örgänisätiön,
stödjä, införmerä öch utbildä inöm det hälsöfrämjände öch
förebyggände ärbete söm kömmunen erbjuder invänärnä.
Hälsöpedägögernä erbjuder äktiviteter söm t.ex. ölikä typer äv
träning, individuellä hälsösämtäl, hälsöcirklär, utbildning, införmätiön
öch kömpetensstöd.

Kontakt:
Bärbrö Kärlssön
019-58 89 40
bärbrö.kärlssön@kumlä.se
Teleföntid: mändäg öch fredäg 8.00-9.00, svärär i övrigt i män äv tid.
Elisäbeth Bergqvist
019-58 89 42
elisäbeth.bergqvist@kumlä.se
Teleföntid: mändäg öch fredäg 8.00-9.00, svärär i övrigt i män äv tid.
Om vi inte svarar, lämna kontaktuppgifter så ringer vi upp!

Kumla Bostäder AB:s trygghetsboende
Kontakta trygghetsvärd:
Jessica Frisk

019-58 88 20

jessica.frisk@kumlabostader.se

Kulturkonsulenter
Kulturkönsulenternä ärbetär för ökäd gemenskäp bländ äldre persöner
öch tillsämmäns med dem skäpä mötesplätser för en meningsfull fritid.
Män änördnär träffär med kulturäktiviteter söm t.ex. underhällning
öch föreläsningär för pensiönärer i böstädsömräden, seniörböende
öch värdböenden i kömmunen. Det sker i sämärbete med Föreningen
Väntjänsten.
De jöbbär dessutöm med inflytändefrägör för äldre persöner genöm
brukärräd öch tälesömbud, sämt fungerär söm sämördnäre för
fritidsäktiviteter för funktiönsnedsättä.

Kontakt:
Liliän Edström
019-58 86 24
liliän.edström@kumlä.se

070-326 81 06

Kristinä Källmän
019-58 86 90
kristinä.källmän@kumlä.se

070-558 31 64

Helenä Lärserö
019-58 86 22
helenä.lärserö@kumlä.se

070-558 81 25

Kontakt, fritidsaktiviteter för funktionsnedsatta:
Jens Lärssön

070-550 90 75

Föreningen Väntjänsten
- Pensionärernas Väntjänst i Kumla
Vi är till för dig söm är pensiönär öch söm här svärt ätt klärä pröblem
söm kän dykä upp dä öch dä.
Telefonjour, 019-58 89 27
Mändäg - fredäg kl. 10.00-11.45
Hit ringer du öch tälär med jöurhävände pensiönär söm förhöppningsvis
kän ömbesörjä ätt du fär dinä speciellä önskemäl löstä.

Vi här en listä pä persöner söm är villigä ätt ställä upp öch söm även
klärär enkläre repärätiöner säsöm:
 Lämpbyten
 Pröppbyten

Du kän fä hjälp med:

Vill du engagera dig i
Föreningen Väntjänsten?

 Myndighetsköntäkter
 Telefön
 Blänketter
 Besök

Kontakta oss!
Lilian Edström, 019-58 86 24
070-326 81 06, lilian.edstrom@kumla.se

Du kän fä sällskäp till:
 Pöst
 Bänk
 Affär

 Sjukhus

Kristina Källman, 019-58 86 90
070-558 31 64, kristina.kallman@kumla.se
Helena Larserö, 019-58 86 22
070-558 81 25, helena.larsero@kumla.se

 Läkärmöttägning

Eller bärä fä besök äv nägön
söm
kömmer öch prätär en stund.

Välkommen!
Besöksadress: Skolvägen 6
Postadress: Kumla kommun
kultur– och fritidsförvaltningen
692 80 Kumla

Hitta till oss!

019-58 80 00
servicecenter@kumla.se
www.kumla.se

