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Anmälan till Friskvårdsdagar för pensionärer  
18-20 augusti 2021

Kriterier för deltagande: Friskvårdsdagarna vänder sig till dig som är över 70 

år, upplever ensamhet, är i behov av sociala aktiviteter och vill stärka din 

fysiska aktivitet samt få bättre matvanor. 

Namn: ____________________________________________________  

Adress:____________________________________________________  

Telefon: ___________________________________________________ 

E-post: ____________________________________________________

Personnr: __________________________________________________

Anhörigs namn och telefonnummer: ____________________________

__________________________________________________________

Har du socialt umgänge i den utsträckning du önskar?

JA   ☐

NEJ ☐

Skulle du säga att du besväras av ensamhet?

JA ☐

NEJ ☐

Övrigt: (ex diabetes, allergier, kostpreferenser eller annat):

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Friskvårdsdagar 18-20 augusti 2021 
för dig som är pensionär och bor i 
Ljusnarsbergs kommun  
18-20 augusti 2021 erbjuder Ljusnarsbergs kommun dig som är över 70 år,
känner dig ensam och vill umgås med nya vänner, att delta på
friskvårdsdagar på Bångbro Herrgård.

Friskvårdsdagarna kommer att äga rum 18 - 20 augusti.  
Det finns plats för 16 personer. För att delta behöver du vara vaccinerad mot 
Covid-19. Vi kommer ringa alla och ställa lite frågor. Innan midsommar 
kommer du få besked om du har fått plats eller ej.  
Friskvårdsdagarna är kostnadsfria och inkluderar både aktiviteter och 
måltider. Vi kan hjälpa till med transport till och från Bångbro Herrgård om du 
inte har möjlighet att själv ta dig dit.  
Vi kommer att följa folkhälsomyndighetens riktlinjer när det gäller Covid-19.  

Program för dagarna  
Programmet genomförs i samverkan med fler olika föreningar och 
organisationer och har fokus på hälsa och livskvalitet. Vi kommer till exempel 
att erbjuda föreläsningar, friskvårdsaktiviteter och social samvaro i skön 
atmosfär med vackra omgivningar. Det är viktigt att du kan klara dig själv.  

Anmälan  
Anmälan måste ske senast 28 maj. Du kan anmäla dig genom att fylla i 
anmälan på nästa sida och skicka den till:  
Senada Sakic (adress se sista sidan) 

Har du några frågor, ring Senada, 0580 – 80 450/ 
senada.sakic@ljusnarsberg.se 


