
Sommaren 2020 

juni– september 

 

Kontaktuppgifter Kållered 

Telefon:   031-315 28 17,  0728-711 205 

Adress: Streteredsvägen 5 

        428 32 Kållered 

E-post:      traffpunkt.kallered@molndal.se 

Hemsida: molndal.se/traffpunkter  

Facebook: facebook.com/traffpunktenkallered 

 
 

 
 

Sommaren 2020 

 

Träffpunkten Kållered  

och Träffpunkten på  

Mötesplats Lindome 

 

Kontaktuppgifter  Lindome 

Telefon:   031-315 26 43 

Adress: Almåsgången 1 

        437 30 Lindome 

E-post:      traffpunkt.lindome@molndal.se 

Hemsida: molndal.se/traffpunkter  

Facebook: facebook.com/traffpunktenlindome 

 

 

 

Med reservation för ändringar. 

Foto: Pixabay.com  



 

 

Veckoprogram Lindome 

TISDAG 
Kl. 10.00-12.00 

Kaffe i parken med olika tema (Lindome centrum) 

I samarrangemang med Lindome församling och samhällsarbete. 

Sista tillfället 30 juni, start igen i början av augusti (närmare info kommer) 

 

ONSDAG 
Kl. 11.00-11.40 och Kl. 12.00-12.40 

Utegympa i Lindome  

(Grönytorna bakom Persgärdes radhusområde) 

Lättare stågympa med fokus på balans,  

rörlighet och styrka. 

Sista tillfället 1 juli, start igen 19 augusti. 

 

FREDAG 
Kl. 10.00-11.00 

Vi promenerar tillsammans i närområdet.  

Vi går i en begränsad grupp vid varje tillfälle. Är vi många delar vi upp 

oss på plats.  

Samling vid trappan utanför Träffpunkten på Mötesplats Lindome. 

Sista tillfället 26 juni start igen 21 augusti. 

 

 

 

Alla aktiviteter hålls utomhus och ställs in vid ihållande regn. 

Behöver du hjälp att handla, göra apoteksärenden, 

hämta böcker eller önskar du någon att prata med. 

Välkommen att kontakta Träffpunkten med ditt 

ärende. Kontaktuppgifter hittar du på baksidan. 

Det är en annorlunda sommar för oss alla. Det är viktigt att vi är 

rädda om oss själva och varandra i dessa tider. Vi tänker på att 

hålla avstånd och det innebär att vi inte står nära varandra under 

gympan, vid promenader eller fikastunder. Förutsättningarna för 

att erbjuda aktiviteter kan komma att  förändras, vi ber er att ha 

förståelse för det.  

Veckoprogram Kållered 

ONSDAG 
Kl. 11.15-11.45 
Utegympa i Vommedalen (bakom hyresgästföreningens lokal) 

Varierande gympa med fokus på balans, rörlighet och styrka. Stolar finns. 

Kl. 12.00  

Gemensam fika 

Sista tillfället 15 juli, start igen 19 augusti. 

 

TORSDAG 
Kl. 11.15-11.45 

Utegympa, miniträff utanför Apelgårdens kyrka 

Varierande gympa med fokus på balans, rörlighet och styrka.  

Tillgång till stolar finns. 

Kl. 12.00  

Gemensam fika 

Sista tillfället 25 juni, start igen 20 augusti. 

 

FREDAG 
Kl. 11.15-11.45 
Utegympa i Vommedalen (bakom hyresgästföreningens lokal) 

Varierad gympa med fokus på balans, rörlighet och styrka. Stolar finns. 

Kl. 12.00  

Gemensam fika 

Sista tillfället 17 juli, start igen 21 augusti. 

 

Alla aktiviteter hålls utomhus och ställs in vid ihållande regn. 


