
 



VEM SÖKER VI? 
• Du ska ha uppnått en ålder då du inte längre är yrkesverksam, 

alltså vara pensionär 

• Du vill bli mer fysiskt aktiv 

• Du vill bibehålla en god hälsa  

• Du önskar social samvaro 

• Du vill testa nya aktiviteter tillsammans med andra 

 

VAD FÅR DU? 
• En hösttermin fylld av aktiviteter  

• Samtala och dela med dig av dina tankar 

och erfarenheter 

• Testa praktiska aktiviteter 

• Ny kunskap via föreläsningar 

• Mer kunskap om din hälsostatus 

• Fika/förtäring vid varje tillfälle 

• En t-shirt 

 

VAD KOSTAR DET? 
Det kostar 300 kr i deltagaravgift samt 200 kr i patientavgift vid två 

besök på vårdcentralen. Deltagaravgiften faktureras och 

patientavgiften betalas vid respektive besök på vårdcentralen. 

 



VAD ÄR INNEHÅLLET? 

• Hälsoenkät och hälsotester: Du fyller i en hälsoenkät och kallas sedan 

till ett besök på vårdcentralen för att ta reda på din hälsostatus. 

En tid efter Seniorkraft får du fylla i en uppföljningsenkät samt får 

en ny kallelse till vårdcentralen för att göra uppföljande hälsotest. 

• Motiverande samtal: Vid ett individuellt samtal med en samtalsledare 

pratar ni om dina mål och tankar. Detta görs i samband med 

båda hälsotesterna och en tredje gång där emellan. 

• Aktivitetsprogram: Under hösten testar du tillsammans med 14 andra 

deltagare på olika aktiviteter en gång i veckan.  

  



JAG VILL VETA MER! 
Den 1/6 kl.14.00 hålls en öppen informationsträff i Aspön, Sjöängen, 

Drottning Kristinas väg 2. Där får du träffa oss som arbetar med 

Seniorkraft för mer information och möjlighet att ställa frågor. Om du 

inte kan närvara vid informationsträffen eller vill ställa frågor: 

Kristin Roswall   Julia Olsson 

Folkhälsosamordnare  Folkhälsoutvecklare 

RF-SISU Örebro län  Sydnärkes folkhälsoteam 

019-17 55 44   0585 – 482 42 

Kristin.roswall@rfsisu.se   Julia.olsson@lekeberg.se  

 

JAG VILL ANMÄLA MIG! 
Du anmäler dig senast den 27/6 genom att lämna in en ifylld 

hälsoenkät vid Rådhuset Askersund eller Askersunds vårdcentral. 

Enkäten kan hämtas på samma plats. Hälsoenkäter kommer från och 

med den 13/4 att finnas tillgängliga att hämta ut på dessa platser. Det 

kommer även att finnas hälsoenkäter tillgängliga vid den öppna 

informationsträffen. 

 

Rådhuset Askersund, Stöökagatan 8, Askersund 

Telefonnummer: 0583-810 00 Öppettider: mån-tors 08.00-16.30, fre 

08.00-16.00 

 

Askersunds vårdcentral, Bertil Boos väg 11, Askersund 

Telefonnummer: 0583-857 10 Öppettider: mån-fre 08.00-17.00 
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