
Träffpunkter och seniorgym
Kommunrehabs förebyggande verksamheter

För en 

meningsfull

vardag!





Hälsoförebyggande

mötesplatser för seniorer
Gemenskap och sociala relationer är tillsammans med 
fysisk aktivitet viktiga grundpelare för en god hälsa 
och livskvalitet. Det gäller alla människor oavsett ålder, 
men särskilt för dig som är äldre.

Träffpunkt, aktivitetscenter och seniorgym
Vård- och omsorgsförvaltningen har flera olika mötesplatser. 
Inom kommunrehab finns det tre mötesplatser, aktivitetscentren 
Kryddgården och Ljunggården samt träffpunkt Lillsidan. 
Kommunrehabs förebyggande verksamheter innehåller även två 
seniorgym, ett i centrala Enköping och ett i Hummelsta.

Att mötas i gemenskap
Vi vill att våra träffpunkter ska fyllas av glädje, upplevelser, 
mångfald och goda samtal men framför allt att du känner dig 
välkommen!
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Träffpunkt och aktivitetscenter
Vad passar dig?
Vi är alla unika och har olika behov, därför vill vi tillmötesgå 
just dig på våra träffpunkter. Du får gärna vara med och forma 
verksamheten. De flesta av våra aktiviteter är självklart kostnadsfria 
och du behöver inte anmäla dig i förväg.
Träffpunkt Lillsidan
Vi är den lilla mötesplatsen för dig som vill träffa andra människor 
men inte trivs i alltför stora grupper. Här får du tillfälle att prata av 
dig och lära känna andra över en kopp kaffe. Vi erbjuder en enkel
social samvaro där du kan vara delaktig utifrån ditt eget intresse.
Aktivitetscenter
Kryddgården och Ljunggården Här finns möjlighet att lära känna 
nya människor, hitta nya intressen, röra på kroppen och aktivera 
knoppen. Vi vill erbjuda dig ett aktivare liv. Kanske tar du med 
en vän eller lär känna en ny? Läs mer om oss och ta del av våra 
aktiviteter på vår gemensamma blogg, adressen hittar du på sista 
sidan i den här broschyren.
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Seniorgym
Ett ökat välbefinnande 
Vart du än befinner dig i livet erbjuder vi aktiviteter som stärker och 
bibehåller din fysik och förbättrar din balans. 

Seniorgym 
Du som är över 65 år och träningsovan kan få hjälp med att 
komma igång med fysisk aktivitet som utgår från dina behov och 
målsättningar. Det finns alltid en sjukgymnast eller aktivitetsledare 
på plats för att hjälpa dig med tips och råd. Det är kostnadsfritt 
och vi tillämpar ett kösystem där du som är över 85 år eller har ett 
gånghjälpmedel prioriteras. Välkommen att anmäla ditt intresse.

Kontakta oss
Blev du nyfiken på att besöka oss 
eller känner du kanske någon 
som är det? Kontakta oss för att 
få veta mer. Telefonnummer 
hittar du på nästa sida.
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Här hittar du oss

Träffpunkt Kryddgården                      Seniorgym Kryddgården
Källgatan 1B                                             Källgatan 1B
Enköping 0171-62 54 52                      Enköping 0171-62 68 58

Träffpunkt Lillsidan                                Seniorgym Åsundagården
Ormvråksgränd 8                                   Svinnegarnsvägen 2 
Enköping 0171-390 62                         Hummelsta 0171-62 68 58

Träffpunkt Ljunggården                       Hemsida:
Kraftgatan 14A                                        enkoping.se/seniorgym
Enköping 0171-62 58 64                      
Blogg:
traffpunkter.wordpress.com                
Hemsida:
enkoping.se/traffpunkter 
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www.enkoping.se


