
Rörelse, aktivitet och kunskap för kropp, knopp och själ!

Program våren 2023 
Träffpunkterna i Mölndal



Äntligen vårprogram! 
På träffpunkterna umgås seniorer, deltar i aktiviteter och/eller fikar 
tillsammans. Till träffpunkterna är du välkommen när det passar dig 
och många av grupperna har drop-in, där du inte behöver anmäla dig i 
förväg. I denna broschyr finner du vårens program med aktiviteter. 

Flera av gruppledarna är volontärer i Mölndal och vi sam arbetar också 
med studieför bund, Svenska kyrkan och biblioteken i Mölndal för att 
kunna erbjuda ett varierat programutbud. 

Vi tycker att det är extra roligt när någon som aldrig besökt en 
träffpunkt hittar till vårt utbud. Du är välkommen att ringa oss om du har 
några frågor eller vill ha hjälp med att hitta något som passar just dig!
  

Vi vill veta vad du är intresserad av! 
 
Vi som arbetar på träffpunkterna i Mölndal utgår från vad som kan 
stärka ditt välmående när vi planerar våra aktiviteter. I aktiviteter utgår 
vi från att alla kan delta utifrån sina förutsättningar och förmågor. Det 
innebär också att vi ständigt behöver input på vad som är viktigt för 
just dig. Välkommen till tre träffar  där vi diskuterar hur vi kan skapa 
aktiviteter eller starta grupper tillsammans efter behov. Om du aldrig 
deltagit i träffpunktens verksamheter hälsar vi dig extra välkommen att 
komma och ge förslag!
 
 
Träffpunkten i Centrum, Café Möllan 
Tid: Måndag 27/2 kl. 11.30 

Träffpunkten i Lindome 
Tid: 20/3 kl. 12.00  

Träffpunkten i Kållered 
Tid: 22/3 kl. 10.30-11.30 

Pssst! 
Vi bjuder på fika!



Internationella kvinnodagen 8 mars
Plats: Kulturhuset Möllan, Göteborgsvägen 19-21 
Tid: 8 mars, kl.11-14  
 
Vi uppmärksammar internationella kvinnodagen 8 
mars! Häng med oss på en livsbejakande dag med 
kvinnan i fokus. Föreläsning och annat gott för kropp 
och knopp.  
 
Håll utkik efter information på din träffpunkt eller på 
senior i molndal på facebook! 
 
Kostnad: Ingen kostnad 

Bilden föreställer ett 
konstverk med kvinna 
och två barn av Abbott 
Thayer från 1892-93. 



Kurser 
& grupper

Shared reading  
- gemensam läsning! 

Plats: Stadsbiblioteket i Mölndal, 
Bergmansgatan 31 
Tid: 22 februari, 8 mars, 22 mars, 5 april, 
19 april, kl. 10.45-12.30. Vi börjar med fika!  
 
Shared Reading är ett koncept där 
människor möts och samtalar om en 
kortare text. University of Liverpool 
utvecklade metoden som sägs vara bra 
för både hälsan och läslusten.  Gemensam 
läsning passar både dig som är van läsare 
och dig som är ovan. Det är bibliotikarien 
som läser och du behöver inte förbereda 
dig på något sätt.
 
Föramälan:  Anmäl dig på telefon till 
Träffpunkten Centrum på 031-315 20 50 
Kostnad: ingen kostnad 

Bokprat och fika 
Plats: Träffpunkten Kållered 
Tid: 29 mars, kl.10.30-12.00 
 
Cecilia och Catharina från Kållered bibliotek 
tipsar oss om boknyheter och annat som 
finns att låna på biblioteket. 
 
Föramälan:  Ingen anmälan
Kostnad: ingen kostnad 



Vi pratar om livet  
- En samtalsgrupp för dig som är man 70+

Plats: Café Möllan, Göteborgsvägen 19-21 
Tid: Tisdagar kl. 12.30-14.30, 21/3-9/5 
 
Välkommen till 8 samtalsträffar med tema livet. Vi fikar och delar 
med oss av erfarenheter från våra liv. Att få prata om hur man har 
det, hur det varit och hur det kan bli är viktigt, inte minst när man 
kommit upp i ålder. Att gemensamt och fritt dela sina erfarenheter 
med andra påverkar välmåendet positivt. Du bidrar med din 
berättelse, hur du tänker och känner och lyssnar på andras. Du 
får samtidigt chans att lära känna nya personer. Att ingå i ett 
sammanhang och gemenskap är viktigt för alla.  
 
Tisdag 28 februari kl 13 hålls ett informationsmöte med 
samtalsledaren i Café Möllans grupprum Göteborgsvägen 19-21. 
Vill du hellre ställa frågor i lugn och ro? Ring Träffpunkten Centrum 
på telefon 031- 315 20 50. 
 
Föramälan:  Anmäl dig på telefon till Träffpunkten Centrum  
Tel. 031-315 20 50. Det går bra att anmäla sig först efter att du varit 
på informationsmötet.   
Kostnad: ingen kostnad 



Surfcafé och IT-hjälp 
Ta med din telefon eller surfplatta och få hjälp med det 
som känns svårt. Både för dig som är nybörjare och för 
dig som vill lära dig lite mer. Tillsammans med Kristina 
och Jenny som jobbar med digital inkludering får du lära 
dig nytt och får hjälp med vardagstekniken.  

Plats: Träffpunkten Kållered 
Tid: Följande fredagar kl 12-13:  
27/1, 24/2, 24/3, 21/4, 2/6 

Plats: Apelgården i Kållered 
Tid: Följande torsdagar kl 12-13:  
16/2, 16/3, 27/4, 25/5

Plats: Församlingscentrum Lindome, Annestorpsv.1 
Tid: Följande torsdagar kl 12.00-13.30:  
26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 4/5, 1/6 

Plats: Träffpunkten centrum, Café Möllan 
Tid: Varje torsdag kl.12-13 finns Margareta och Gunnel 
från Volontär i Mölndal på plats för Surfcafé och IT-hjälp! 

Föramälan:  Ingen anmälan
Kostnad: ingen kostnad

Digital 
teknik 

Biblioteken och 
träffpunkterna i 

samverkan! 

 



Handla tryggt på Internet  
Möjligheterna för att handla hemifrån via internet är enorma. Det 
finns ett stort utbud tillgängligt och det är bekvämt då man kan 
handla i lugn och ro och få varor levererat hem till sin dörr om 
man så vill. Men hur gör man egentligen? 

I denna nybörjarkurs på 8 tillfällen går vi igenom steg för steg de 
olika momenten som ingår. Vi har ett testprogram så du behöver 
inte handla på riktigt för att lära dig hur du gör. I kursen ingår även 
ämnen som betalsätt, säkerhet och hur man byter eller returernar 
varor. Ledare för kursen är Kristina och Jenny som jobbar med 
digital inkludering. De har båda god vana att handleda dig som 
inte är van eller känner dig osäker på internet. 

Plats: Stadsbiblioteket i Mölndal 
Tid: Tisdagar kl. 12-13, 7/2-28/3 

Plats: Kållereds bibliotek 
Tid: Onsdagar kl. 12-13, 15/2-5/4

Föramälan:  Kursen har ett begränsat antal platser, anmäl dig på 
telefon till Träffpunkten Centrum: Tel. 031- 315 20 50 
Kostnad: ingen kostnad



Senioryoga  

Plats: Åby Arena, Åbyvägen 12 
Tid: torsdagar kl.11-12, med start 9/2-27/4 
 
Göte Lundin leder dig genom ett pass med 
stående, sittande och liggande positioner. I yogan 
tränas rörlighet, uthållighet, styrka, balans och 
andning, och du gör det som det känns bra för 
dig och din kropp. Göte har lång erfarenhet av 
flera olika sorters yoga och anpassar rörelser för 
nybörjare såväl som för dig som yogat tidigare. 
Mattor finns att låna men ta gärna med din egen. 
 
Föramälan:  Föranmälan är bindande. Anmäl dig på 
molndal.se/träffpunkter
Kostnad: 500 kr. betalas med faktura.  

Seniorgympa 

Plats: Åby Arena, Åbyvägen 12  
Tid: tisdagar kl. 10.30-11.30 med start 7/2-25/4  
 
En lite tuffare seniorgympa för hela kroppen 
enligt Friskis och Svettis koncept soft. Britta Björk 
leder dig genom detta energifyllda pass för hela 
kroppen. Gympan är hoppfri och du anpassar 
övningarna utifrån dina egna förutsättningar. 
Rörelserna och känslan följer musikens karaktär.  
från glatt och energifyllt, kraftfullt och bestämt till 
mjukt och harmoniskt. Här tränar du sånt som din 
kropp är gjord för. Du sträcker och roterar, trycker 
ifrån, sviktar och går. 
 
Föramälan:  Föranmälan är bindande.  
Anmäl dig på molndal.se/traffpunkter
Kostnad: 500 kr. för alla 12 tillfällen.  

Styrka & 
kondition

Pssst! 
Till några av våra kurser anmäler du dig 
på webben. Om du hellre vill anmäla dig 
på telefon går det bra att ringa till 
Träffpunkten Centrum på  
Tel. 031-315 20 50. 



Qi Gong - smidig i kroppen och 
glad i sinnet
 
Plats: Mötesplats Åby, katrinebergsgatan 6 
Tid: tisdagar kl.12-13.30, med start 7/3-9/5 
 
Ragna Forsberg, auktoriserad Qi Gonginstruktör 
i Biyunmetoden, förklarar sambanden 
mellan rörelse, koncentration, naturen och 
dess stärkande effekter. Metoden passar 
de allra flesta. En metod som kan motverka 
stressrelaterade problem samt stärka fysisk 
och mental balans. Qi Gong har en systematisk 
Genomgång av hela kroppen med långsamma, 
mjuka rörelser och naturlig andning. Välkommen 
till en behaglig samvaro! 
 
Föramälan:  Föranmälan är bindande. Anmäl dig 
till studieförbundet vuxenskolan på Tel. 031-874 
746 eller 0722-003650 eller maila till  
molndal@sv.se

Kostnad: 300 kr. betalas med faktura.  

Dans för knopp och kropp 
 
Plats: Spegelsalen, Aktiviteten Mölndal  
Tid: måndagar kl. 10.30-12.00, med start 23/1-
27/3 
 
Följ med på en dansresa jorden runt till 
underbara världsrytmer! Ta chansen att ”checka 
in” på hemmaplan! Tillsammans sätter vi färg 
på tillvaron och fyller på med värme och sol. 
Dansglädje, kondition och avspänning i ett 
paket! Anpassa rörelserna efter din dagsform. 
Alla är välkomna oavsett tidigare erfarenheter 
och förmåga. Dansinspiratör är Heléne 
Olivegren, tidigare fysioterapeut, i samarbete 
med Studieförbundet Vuxenskolan Mölndal. 
  
Föramälan:  Föranmälan är bindande. Anmäl dig 
till studieförbundet vuxenskolan på Tel. 031-
874 746 eller Tel. 0722-00 36 50 eller maila till 
molndal@sv.se
Kostnad: 750 kr. betalas med faktura. 



Ålderism och media med
Maria Edström 
- forskare vid AgeCap
Plats: Stadsbiblioteket i Mölndal, 
Hörsalen Hajen 

Tid: 19 april, kl. 12.00-14.30 
Maria Edström disputerade 2006 i 
Journalistik och masskommunikation vid 
Göteborgs universitet. Hon är anställd 
som lektor vid journalistutbildningen 
sedan 2008. Genus, medier och 
mänskliga rättigheter har varit Marias 
fokus under många år. Här får vi höra om 
Marias forskning, arbete och tankar varvat 
med praktiska inslag.

Maria kommer från AgeCap som är 
ett tvärvetenskapligt Fortecentrum 
med forskare från olika discipliner vid 
Göteborgs universietet. Det gemensamma 
målet är att forskning och samverkan ska 
öka personers möjlighet till ett gott och 
värdefullt åldrande. 

Föramälan:  Ingen anmälan krävs
Kostnad: ingen kostnad 

Västtrafik
Plats: Stadsbiblioteket i Mölndal,  
Hörsalen Hajen  

Tid: 23 februari, kl. 13.00-14.30 
Vi pratar om tillgänglighet i lokaltrafiken, 
får information om hur det fungerar med 
seniorkorten och de olika zoonerna, samt 
hur vi kan göra när vi behöver betala 
extra. Det finns tid för frågor och du som 
är intresserad kan också få praktisk  
hjälp med reseplaneraren och appen 
ToGo. 

Föramälan:  Ingen anmälan krävs
Kostnad: ingen kostnad 

Lärande

Kunskapscafé 
På denna sida presenteras aktiviteterna i 
Kunskapscafé som arrangeras av seniorer i 
Mölndal i samverkan med träffpunkterna och 
Studieförbundet vuxenskolan. 

Biblioteken och 

träffpunkterna i 

samverkan! 

 



Trygg hemma 
Hur kan du göra när du behöver hjälp med något i din vardag eller börjar bli orolig 
för vad som skulle hända om du ramlar hemma? Forskning visar att när invånare väl 
kontaktar kommunen för att få råd och stöd kan det vara många saker i vardagen som 
känns svårt. Det vill vi ändra på. Som invånare bör du veta vilket stöd du har möjlighet 
att få och när det kan vara bra att kontakta kommunen för att få råd. Ibland handlar det 
om ett enkelt hjälpmedel eller anpassad träning för att vardagen ska fungera bättre och 
kännas tryggare.  
 
Vård- och omsorgsförvaltningens  
biståndshandläggare föreläser vid två tillfällen:  

Ta hand om ditt hjärta 

Föreläsningar och samtalsstund om 
både friskfaktorer och varningstecken. 
Vad kan man själv påverka och hur 
kan man ta hand om sitt hjärta på 
bästa sätt? Finns det tidigare tecken på 
sjukdom och när bör man vara observant 
eller söka vård? Upplägget ges i både 
centrum och Lindome, se nedan: 

Plats: Stadsbiblioteket i Mölndal, Hörsalen 
Hajen, Bergmansgatan 31 
Tid: 14 februari, kl. 13.00-14.30
Föreläsare är sjuksköterska  
Kerstin Åstebro Jakobsson och
läkare Maria Nyström. 
 
Plats: Träffpunkten Lindome  
Tid: 14 februari, kl. 11-13
Föreläsare från Närhälsan i Lindome.  
 
Föramälan:  Ingen anmälan krävs
Kostnad: Ingen kostnad 

Om hjärt-lungräddning  

Plats: Festsalen, Kulturhuset Möllan 
Tid: 13 februari, kl. 11.30-12.30 
Johnny Jakobsson från Riksförbundet 
HjärtLung visar film om hjärt-
lungräddning och pratar om hur vi ska 
gå tillväga om vi själva eller någon i vår 
närhet visar tecken på plötslig sjukdom. 
Tid för frågor ges efteråt!
 
Föramälan:  Ingen anmälan krävs
Kostnad: ingen kostnad 

Vi firar alla hjärtans dag tisdagen 

den 14 februari. Under veckan kommer 

vi att uppmärksamma dagen på olika 

sätt i våra grupper men också med 

särskilda programpunkter som 

du kan läsa mer om här.  

Plats: Församlingcentrum Lindome 
Tid: 9 mars, kl. 12-13

Plats: Festsalen, Kulturhuset Möllan 
Tid: 13 mars, kl. 11.30-12.30
 
Föramälan:  Ingen anmälan krävs
Kostnad: ingen kostnad



Musik 
& kultur

27 januari kl. 11-12 
Ralf Arnestig sjunger och 
spelar melodier som ligger dig 
varmt om hjärtat.  
Plats: träffpunkten Lindome

10 februari kl. 11-12 
Lisbeths Ukulelegrupp 
spelar allt från Evert Taube till 
Bergsprängartango.
 24 februari kl. 11-12 
Gunnar Källström är den 
mångsidige estradören, 
visartisten och författaren som 
är aktuell med sitt tionde album 
”den roliges väg”.  
Plats: träffpunkten Lindome  

31 mars kl. 11-12 
Några av medlemmarna i 
Du & jag-kören sjunger 
folkliga och traditionella sånger 
på svenska och finska och 
ackopanjeras av dragspel.  
Plats: träffpunkten Lindome 

Pssst! 
Gunnar Källström 
kommer också till 
Träffpunkten  
Kållered
3 februari kl. 12-13. 

 14 april kl.12-13 
Melodikterna 
Musikunderhållning då 
melodikterna spelar och sjunger 
både egna låtar, men även rock, 
pop och schlagers från 50-talet 
och framåt. Det bjuds även på 
Sven-Ingvars, Elvis, Creedence 
CR, Adele, Beatles och mycket 
mer! Plats: träffpunkten Kållered

28 april kl.11-12 
Mikael ”Mille” Andersson 
spelar och sjunger välkända och 
tidlösa låtar.  
Plats: träffpunkten Lindome  
 
 
 
 
 

26 maj kl. 11-12 
Lars Gahrn är historiker och 
museiman. Lars har utnämnts till 
århundradets Mölndalsbo! Kom 
och lyssna när han berättar om 
Lindomes historia. 
Plats: träffpunkten Lindome. 

Fredagsunderhållning!

Träffpunkterna 

i samverkan med  

ABF Sydvästra  

Götaland! 

 



Veckoprogram

i CENTRUM

 

MÅNDAG 
Gympa kl.10.30-11.30 med start 9/1 - 24/4.  
Plats: Festsalen, Kulturhuset Möllan. 
Från och med 1 maj ses vi i stadsparken 
samma tid. Vi tränar flås, balans, styrka och 
rörlighet. Du anpassar efter din förmåga 
och gör det som känns bra för dig.  
 
Canasta kl. 13-16 med start 9 januari. 
Plats: Café Möllan. Varje vecka lottas nya 
spelvänner! Om du är osäker på hur man 
spelar så får du hjälp.  
 
Biljard för män kl. 13-15 med start 9 
januari. Plats: Eklanda fritidsgård, Eklanda 
torg 2. Ingång bredvid pizzerian. Allt finns 
på plats, kom som du är!  
 
Miniträffpunkt Balltorp kl. 14-16 med start 
9 januari. Plats: Balltorpsgården 
 
TISDAG
Miniträffpunkt Bifrost kl. 10.00-12.30 med 
start 10 januari. Plats: Vetekornsgatan 2.  

Frisbeegolf kl. 13.30-14.30 med start 
14 mars. Plats: Vi samlas vid bana 5, nära 
boulbanan vid Mötesplats Åby.  

 

ONSDAG 
Korsord kl.12.30-14.30 med start 11/1. 
Plats: Café Möllan. Obs! anmäl dig till 
träffpunkten.  

Boule kl.10.00-11.30 med start 15/3. 
Plats: planen vid Mötesplats Åby, 
Katrinebergsgatan 6. Ta gärna med egna 
klot om du har. Det går också bra att låna.  
 
Promenad i Gunnebo Samling kl.11.15 vid 
hållplats Gunnebo Park 1/2 – 31/ 5 
 
Stick- och slöjdglädje kl.10-13 med start 
11/1-24/5. Plats: Café Möllan. Ta med ditt 
hantverk till gemenskapen.  

Miniträffpunkt Krokslätt kl.10.00-12.30 
med start 11/1. Plats: Berghemsgatan 6.  
 
TORSDAG 
Early Bird - frukost och nyhetsmorgon 
kl. 9-11 med start 19 januari.  
Plats: Café Möllan.  

IT-hjälpen kl. 12-13 med start 19/1-11/5.
Plats: Café Möllan. Ta med din telefon eller 
surfplatta och få hjälp med det som känns 
svårt. Vissa tillfällen planeras teman.   

Promenad kl. 13-14.30 med start 12/1. 
Plats: Samling vid Sommarcaféet i 
Stadsparken. Vi går olika rundor runt om i 
Mölndal, sluttiden kan variera. Vid ihållande 
regn ställer vi in. 

FREDAG 
Bingo kl. 11-12 med start 13 januari. Plats: 
Café Möllan. 20 kr brickan. 

Alla aktiviteter i våra veckoprogram är 
gratis om inget annat anges.  
Det krävs ingen anmälan. Välkommen!

Fredagsunderhållning!



 

MÅNDAG 
Hantverkscafé  kl.10.00  
Tillsammans skapar vi! Ta gärna med dig 
eget handarbete om du vill eller använd 
träffpunktens material.  Sticka, virka, väv, 
måla, tillverka egna smycken och kort eller 
kom och ta en fika med oss! 
Plats: Träffpunkten Kållered 
 
Bingo kl.13.30-15.00 Ojämna veckor med 
start 16 januari. Kom och testa din lycka 
tillsammans med andra spelälskare!  
Denna aktivitet kostar 20 kr per bricka. 
Ledare är Marie-Louise Öberg.  
Plats: Träffpunkten Kållered

FREDAG 
Samtal om livet Kl. 9.30-10.30 
Vi ses på fredagar, ojämna veckor med start 
20/1-26/5. Vi träffas för intressanta samtal 
om allt mellan himmel och jord.   
Plats: Vinterträdgården. I samarbete med 
svenska kyrkan, Kållereds församling. 
 
Gympa Kl. 11.00-11.45 
Varierad gympa med fokus på balans, 
rörlighet och styrka. Du väljer själv om du vill 
sitta eller stå. Plats: Träffpunkten Kållered

Veckoprogram

i KÅLLERED

ONSDAG 
Skivor till kaffet kl.10.30-12.00. Kristina, en 
av seniorerna på träffpunkten spelar musik 
att minnas till, från 50-, 60- och 70-talet.  
Onsdagar: 1/2, 15/2, 1/3, 15/3, 5/4.  
Plats: Träffpunkten Kållered 
 

TORSDAG 
Miniträff på Apelgården Kl. 11.00-14.00 
Torsdagar med start 12/1-15/6.  
Träffen börjar med gympa för den som vill 
och fortsätter med fika och olika aktiviteter. 
Plats: Apelgårdens kyrka, Knäckepilsvägen 
32, Kållered. I samarbete med Svenska 
Kyrkan, Kållereds församling. Torsdag 
23/3 kl.12.30-13.30 kommer Mikael ”Mille” 
Andersson till Apelgården. Mikael sjunger 
och spelar välkända och tidlösa låtar. 
Arrangeras med ABF Sydvästra Götaland.  



MÅNDAG 
Gympa kl.11-12 med start 9 januari. 
Plats: Bio Etage i Lindome. 
Lättare stågympa med fokus på balans, 
rörlighet och styrka. Närmare sommaren, när 
vädret tillåter gympar vi utomhus.  
 
Bingo kl. 11.30-13.00 med start 9 januari.  
Plats: Träffpunkten Lindome, Hobbyrummet 
Kom och testa lyckan! 20 kr per bricka. 
Observera att det inte är någon bingo första 
måndagen i månaden.  
 
Mattcurling kl. 12.30-14.30 med start 9 
januari. Vi kör mattcurling under lekfulla 
former. Plats: Träffpunkten Lindome,  
Bio Etage.

TISDAG 
Handarbeta ihop kl.11-14 med start 10 
januari. Kom och umgås och handarbeta 
ihop. Separat program finns på träffpunktens 
anslagstavla. Plats: Träffpunkten i Lindome, 
Hobbyrummet.  

ONSDAG 
Canasta kl.11.30-14.30 med start 11 januari. 
Spel för såväl nybörjare som experter. 
Plats: Församlingscentrum Lindome, 
Annestorpsvägen 1.  

Mattcurling kl.12.30-14.30, 11 januari- 
29 mars. Mattcurling under lekfulla former. 
Plats: Träffpunkten Lindome, lekhallen. 

Boule kl.12.30-14.30 med start 5 april. Vi 
samlas vid bouleplanerna. Ta med egna 
klot. Kontakta träffpunkten i Lindome vid 
behov av att låna klot. Vid dåligt väder kan 
aktiviteten ställas in. Plats: Bouleplanerna vid 
Skånhällaskolan. 

 

TORSDAG 
Gympa kl.11-12 med start 12 januari 
En gympa som passar alla. Fokus på 
rörlighet, styrka och balans. Du kan sitta 
eller stå! Plats: Församlingscentrum 
Lindome, Annestorpsvägen 1. 
 
Torsdagsfika kl. 12.00-13.30 med start 12 
januari. En gemensam fikastund med quiz. 
Vid vissa tillfällen erbjuds digitalt stöd.  
 
FREDAG 
Fredagsträffen för seniorer kl.10-13 
med start 13 januari. ABF håller öppet 
träffpunkten för fika och samtal. Sista 
fredagen i varje månad gästas vi av 
underhållning. Se mer information under 
musik och kultur. Plats: Träffpunkten 
Lindome, Caféet. 

Veckoprogrami LINDOME



Scanna QR-koden med
din mobiltelefon:  

 
Så kommer du till vår facebook-sida. 

Vi hjälper dig gärna! Du kan också gå till 
webbsidan facebook.com/seniorimolndal

 

Kontakt 
 
TRÄFFPUNKTEN LINDOME
Telefon: 031-315 26 43 
Adress: Almåsgången 1
E-post: traffpunkt.lindome@molndal.se

TRÄFFPUNKTEN KÅLLERED 
Telefon: 031-315 28 17 
Adress: Streteredsvägen 5 
E-post: traffpunkt.kallered@molndal.se

TRÄFFPUNKTEN CENTRUM
Telefon: 031-315 20 50
Adress: Café Möllan, Göteborgsvägen 19-21
E-post: traffpunkt.centrum@molndal.se

 
Träffpunkterna har också 
aktiviteter på följande platser:  
Församlingscentrum Annestorpsvägen 1, Lindome

Apelgårdens kyrka Knäckepilsvägen 32, Kållered

Bifrost Vetekornsgatan 2b, Mölndal 

Krokslätt Berghemsgatan 6, Mölndal

Balltorps fritidsgård Ålegårdsgatan 297, Mölndal

Mötesplats Åby Katrinebergsgatan 6, Mölndal

Aktiviteten Frejagatan 1, Mölndal 

Åby Arena Åbyvägen 12, Mölndal


