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Hitta till Eken aktivitetscenter och 
stödverksamhet 
Vi finns i Skärholmen, Måsholmstorget 3, plan 2 intill  
polisstationen. Vid beställning av färdtjänst ange adress  
Ekholmsvägen 38 ingång på baksidan direkt till plan 2,  
ring innan så vi kan öppna dörren. 

Veckans program och månadsbladet finns att få på  
verksamheten och på medborgarkontoret i Skärholmen.  
Önskar du få månadsbladet hemsänt, var vänlig och  
ring Kirsi Sulin.

Välkommen att ringa
Ekens lokal, telefonnummer: 08-508 24 543 
Kirsi Sulin, aktivitetsansvarig på telefonnummer:  
08-508 24 532, eller skicka ett mejl på: 
kirsi.hani.sulin@stockholm.se

Polisen

Eken
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Eken aktivitetscenter och  
stödverksamhet
- en mötesplats i Skärholmen
 
På Eken anordnar vi någon aktivitet varje dag.  
Du som är 65 år eller äldre, vårdar en äldre anhörig  
eller närstående och bor i Skärholmens stadsdel är  
välkommen. 

Vårt motto är:
Du som besökare ska känna en trygghet och få en känsla av att 
du fått ett gott bemötande när du lämnar vår verksamhet.
Vi vill ha dina synpunkter. Lämna dina förslag eller synpunkter 
till oss muntligen eller skriftligen.

Eken har öppet:
Måndag – fredag klockan 09.30 – 15.00 
Lunchstängt klockan 11.30 – 12.30

Ekens café:
Kaffe med dopp, serveras  
klockan 13.00 – 15.00  
till självkostnadspris.
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Det händer något på Eken varje dag! 

Axplock av de aktiviteter som Eken anordnar:
          
• Bingo       •   Musikunderhållning
• Sittgymnastik  • Finsk mötesplats
• Syjunta träff   • Mångkulturell mötesplats
•  Tema dagar   •  Anhöriggrupp/Kvällsträff 
• Utflykter 

Sittgymnastik och balansövningar
- måndag, onsdag och fredag klockan 10.00 – 10.45.

Bingo 
Måndagar klockan 13.30. Kostnad 20 kr.
 
Syjunta träff onsdagar klockan 13.00 
Kom och umgås och fika medan du gör handarbete.  
Ta med dig eget material för handarbete för att sy, virka,  
sticka och så vidare. 

Taktilmassage
Prova på en mjuk omslutande beröringsmassage som ger bättre 
sömn, förbättrad mag- och tarmfunktion, mindre stress, mindre 
oro och smärta.
För frågor och bokning kontakta Kirsi Sulin, utbildad i  
taktilmassage, tel: 08-508 24 532.

Aktiviteterna sker med reservation för ändringar. 
Ändringar anslås på Eken aktivitetscenter och  
stödverksamhets entrédörr. 
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Detta händer i juni, juli och augusti
Eken har stängt tisdagar och torsdagar under  
perioden 27/6 – 17/8.

Torsdag den  8/6, 15/6 och 22/6 kl. 10.00 – 11.00
Gemensamamma promenader runt om i Skärholmens gröna  
områden. Start från Eken lokalen. Gångstavar finns på Eken för  
utlåning. OBS! Vid allt för dåligt väder så ställer vi in  
promenaden. Ingen anmälan krävs.

Vi gör ett sommaruppehåll efter juni och startar med promenader 
igen tisdag den 22/8 och 29/8 och torsdag den 31/8.

Onsdag den 7/6 kl. 13.00 – 15.00
Vi firar nationaldagen som är tisdagen den 6/6  
med kaffe/te och tårta, kostnad 30 kr.
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Tisdag den 20/6 kl.12.30 – 15.00
Midsommarlunch med musikunderhållning. 
Vi serverar sommartallrik med potatis, matjessill, gräddfil med 
gräslök, lax, ägghalva, sallad, bröd, ost, kaffe/te och  
tårta 130 kr. Dryck säljs till självkostnadspris.  
Angie och Johan Lindblad står för musikunderhållningen.  
Sista anmälningsdatum till Eken 14/6.

Torsdag den 24/8 kl. 16.00 – 19.00
Kräftskiva med musikunderhållning. 
Det serveras västerbottenpaj, kräftor och  
räkor, bröd, ost, kaffe/te och kaka 130 kr.  
Dryck säljs till självkostnadspris.  
Angie & Johan Lindblad - Cewineye  
står för musikunderhållningen.  
Sista anmälningsdatum till Eken senast 18/8.



8

Kontakt till stödverksamheten
• Anhörigstöd inom äldreomsorgen 

Du som ger stöd kan ibland själv behöva stöd  
Anhörigstöd är till för dig som hjälper en närstående  
som är äldre, långvarigt sjuk eller har någon form av  
funktionsnedsättning.  
Kontakt: Emma Eklöw Larsson, tel: 08-508 24 547 

• Syn- och hörselinstruktör 
Du som har syn- eller hörselnedsättning kan få  
vägledning av syn- och hörselinstruktören. 
Välkommen att ringa för mer information. 
Kontakt: Lena Andersson tel. 08-508 23 655 
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• Fixartjänsten 
Avgiftsfri hjälp för dig som fyllt 75 år och bor i  
Skärholmens stadsdel.  
Fixartjänst kan du få även om du har hemtjänst. 
Tjänsten erbjuds tisdag förmiddag och  
onsdag eftermiddag.  
 
Boka: 
Boka på telefontid måndag till torsdag mellan  
kl. 8.00 – 10.00 på tel. 08-508 24 648 
 
Kontakt: Johan Hedin  
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Anhörigstöd
Du som ger stöd kan ibland själv behöva stöd. 
Att ta hand om en partner, familjemedlem eller vän  
innebär mycket glädje, men kan också ta mycket kraft. 

Anhörigstöd är till för dig som hjälper en närstående som är äldre, 
långvarigt sjuk eller har någon form av funktionsnedsättning.  
Med närstående menar vi make/maka, sambo, partner,  
förälder, annan släkting, granne eller vän. 

Genom anhörigstödet får du rådgivning, stöd och kontakt med  
andra som är i liknande situation. Det kan handla om att behöva 
råd om bra stöd för din närstående, tips om vilken hjälp det finns 
eller bara om att få träffa någon som lyssnar när det känns tungt. 

Anhörigstödet är gratis. 

Kontakt:
Emma Eklöw Larsson, 
Anhörigkonsulent för äldre i Skärholmen, 
e-post: emma.eklow.larsson@ stockholm.se, 
tel: 08-508 24 547
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Vi erbjuder mångkulturell  
mötesplats för äldre och anhöriga 
i den ordinarie verksamheten på 
Eken i Skärholmen
Hit kan du komma för att umgås med andra i en  
trevlig miljö och prata med någon på ditt hemspråk.  
Du är varmt välkommen att delta i Ekens aktiviteter.  
Här finns personal som talar engelska, albanska,  
finska, amhariska, tigrinja och svenska.

Sommaruppehåll juni, juli och augusti

Träffpunkt Vårberg
Vi erbjuder sittgymnastik med balansövningar
Dag: tisdagar 
Tid: klockan 13.30 – 14.30 
Var: Mångkulturella kvinnoföreningens lokal 
Adress: Vårbergsplan 60, bottenvåning

Kontakt: telefon 08-508 24 543  
måndag till fredag klockan 09.00 – 15.30.

Välkomna! 



Skärholmens stadsdelsförvaltning
Box 503

127 26  Skärholmen
Tel: 08-508 24 532 

stockholm.se/skarholmen

Skärholmens biståndshandläggare
För kontakt med äldreomsorgens biståndshandläggare 
och för allmänna frågor ring Äldre direkt: 08-80 65 65

För akuta hjälpinsatser
Råd och stöd vid akuta hjälpbehov, dygnet runt  
Stockholms Trygghetsjour: 08- 508 40 700


