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Lisbeth Gustavsson 
Träffpunkt Bjärkegården 
0322-61 68 03

Madeleine Borglund 
Träffpunkt Hagagården 
0322-61 68 31

Ulrica Carlsson 
Träffpunkt Brunnsgården 
0322-61 67 63

Nina Andersson 
Träffpunkt Tuvegården 
0322-61 68 06

Kontakt
Kontakta någon av oss om du vill ha mer information om träff-
punkts- och volontärverksamheten. Vi är anställda av Alingsås  
kommun och har vår arbetsplats på något av kommunens fyra  
större äldreboenden. 

Kontakta oss så berättar vi mer!



Träffpunkter

Volontärverksamheten 
Har du tid över?
Vill du göra en insats för en medmänniska?

Alingsås kommun har en volontärverksamhet som är knuten till 
vård- och omsorgsförvaltningen. En stor del av verksamheten 
på träffpunkterna sker i nära samarbete med frivilligas insatser. 

Du som har tid över och vill känna dig behövd och uppskattad 
är välkommen att göra en insats. Volontärer är knutna till en 
träffpunkt och får där stöd av en kontaktperson. Som tack för 
din insats blir du erbjuden att delta på resor, föreläsningar och 
festligheter. Du kan läsa vad som händer hos oss på vår hemsida:

alingsas.se/traffpunkter-och-volontärverksamhet

Vill du träffa fler människor i din vardag? Vill du medverka i 
trevliga aktiviteter, föreläsningar, kulturupplevelser eller dricka 
en kopp kaffe och småprata? Då kanske Alingsås kommuns 
träffpunktsverksamhet är något för dig. 

Gemenskap och sociala relationer är tillsammans med fysisk 
aktivitet viktiga grundpelare för en god hälsa och livskvalitet. 

Hos oss finns möjlighet att lära känna nya människor, hitta nya 
intressen, röra på kroppen och aktivera ”knoppen”. 
Kanske tar du med en vän eller lär känna en ny? 

Våra träffpunkter är öppna för alla pensionärer oavsett var du 
bor. Du är inte bunden till den träffpunkt som finns närmast 
dig. En stor del av verksamheten på träffpunkterna sker i 
samverkan med enskilda volontärer, föreningar, kyrkliga 
samfund och studieförbund. 

Hör av dig till oss så berättar vi mer! Kontaktuppgifter finns på 
sista sidan. 


