
Anhörigstödets  
aktiviteter  
hösten 2019

Anhöriggrupper, caféer och föreläsningar

Enskilda samtal, råd och vägedning

Avlösning för äldre eller svårt sjuka

Visningsmiljö med hjälpmedel

Demenskurs för anhöriga

Taktil handmassage

För dig som stödjer, hjälper eller 
vårdar en närstående.

GEMENSKAP KUNSKAP HÄLSA



Anhörigstödet

Om du har en familjemedlem, vän eller släkting som behöver 
ditt stöd för att klara vardagen så kan kommunens anhörigstöd 
vara en hjälp för dig i din roll som anhörig.

Besök oss
Välkommen att besöka oss i Edsbyn eller Alfta för en pratstund eller för att 
få information. Du behöver inte boka tid.

Edsbyn 
Gyllengården, Gyllenvägen 26 
Onsdagar kl. 13.30 – 15.30.

Alfta 
Sunnangårdens reception, stora entrén. 
Tisdagar 6 augusti – 17 december kl. 13.30 – 15:30.

Besök oss på andra tider 
Om du inte kan besöka oss på våra ordinarie öppettider så går det bra att 
boka en tid som passar dig bättre. 

För att boka tid, ring oss på tfn 0271-571 01 eller 571 05.



Aktiviteter

Anhörigcafé
Har du en närstående som du vårdar i hemmet är ni båda välkomna till anhörigcafé. 
Anmäl att du kommer och ev. allergi till oss. Kostnad 20 kr/person.

Tisdag 27 augusti kl. 13.30 
Sunnangårdens samlingssal, Alfta

Onsdag 28 augusti kl. 13.30 
Gyllengården, Anhörigstödets lokal, Edsbyn

Café med fäbodtema

Afternoon tea Onsdag 23 oktober kl. 13.30 
Gylllengården, Anhörigstödets lokal, Edsbyn

Julcafé Tisdag 26 november kl. 13.30 
Sunnangårdens samlingssal, Alfta

Onsdag 4 december kl. 13.30 
Gylllengården, Anhörigstödets lokal, Edsbyn

Minimässa: Hälsa hela livet
Under Folkhälsoväckan v. 37. Gratis blodtryckskontroll, ”Balansera mera”, 
fika, olika utställare och föreläsare, m.m.

Torsdag 12 september kl. 15.00 – 17.30 
Sunnangårdens samlingssal, Aflta

Föreläsning om demens
Om utredning, diagnos och behandling med distr.läkare Niels West. Öppen 
för alla. Ingen anmälan. Föreläsningen hålls under vecka 38. 

Mer information om minimässa och demensföreläsning på ovanaker.se/anhorgistod, 
Anhörigstödet på Facebook, samt i WoxnadalsNytt.



Välkommen att ringa oss 
vardagar kl. 08.00 – 16.00.

Anhörigsamordnaren tfn 
0271-571 01 

Anhörigstödjarna tfn 
0271-571 05

E-post 
anhorigstodet@ovanaker.se

Adress 
Gyllengården 
Gyllenvägen 26, Edsbyn

Hemsida 
ovanaker.se/anhorigstod

Facebook 
@anhorigstodet.ovanakers.kommun


