
Mölndal i fartenMölndal i farten
Rörelsevecka för alla, 24-30 maj 

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vinn en fikastund på Sommarcaféet
För att delta i utlottningen av fikastunder behöver du ha 
genomfört rörelser vid minst sju tillfällen och gjort lika 
många kryss på ditt rörelsekort. 

Lämna in rörelsekortet 31 maj - 5 juni
Du kan lämna in ditt ifyllda rörelsekort på valfritt bibliotek 
i uppmärkta lådor. Det går också bra att mejla ett foto av 
ditt ifyllda rörelsekort till traffpunkt.centrum@molndal.se. 
Kom ihåg att skriva ditt namn i mejlet. 

Vinnarna kontaktas efter 11 juni. Du hittar mer information 
på www.molndal.se/molndalifarten. 

Fyll i dina kontaktuppgifter:

Namn:

E-post eller telefonnummer:

www.molndal.se/molndalifarten



Fyll i ditt rörelsekort
Varje gång du aktivt tränat på en rörelse sätter du ett kryss i 
en ruta på rörelsekortet. Du väljer tema själv och gör så gott du 
kan. Räcker inte rutorna till? Gör fler rutor själv och fyll i!

Tips på rörelser varje dag
Vill du ha tips på rörelser? Då kan du titta på våra korta filmer 
med tips på rörelser för varje tema. Vi publicerar en film varje 
dag under rörelseveckan på facebooksidan ”Träffpunkterna i 
Mölndals stad och Café Möllan”. 

Teman
Rörlighet tränar du med stora rörelser som gör att dina
muskler förlängs. Prova att försiktigt vrida, sträcka och böja 
kroppen där du känner dig stel. 

Stabilitet skyddar dina leder och hjälper kroppen att hantera 
din tyngd. Sträck på dig och tänk att du är stadig.

Balans är viktigt för att inte ramla. Rörelser där du har svårt att 
vara stadig tränar balansen. 

Koordination innebär att du kan samordna dina rörelser.  
Rörelser som känns ovana för dig tränar din koordination.

Styrka är viktigt för att du ska orka röra dig. Om du blir trött i 
musklerna när du utför en rörelse så tränar du styrka. 

Kondition är viktigt för hjärtat och för att du ska må bra.  
Rörelser som får dig att bli andfådd tränar din kondition.

Rörelsekort
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Mölndal är i farten, 
häng på du också!


