
AKTIV SENIOR 
I SOMMAR
Det � nns fortfarande mycket som du kan göra för en 
aktiv sommar. Kom bara ihåg att hålla avstånd och undvika 
kollektivtra� ken för att minska smittspridning. 

För mer information och frågor ring Nacka kommun 08-718 80 00 
På nacka.se/enaktivsommar kan du läsa mer.

BALANSERA MERA 
Ta del av intressanta föreläsningar online om 
vad som främjar ett hälsosamt åldrande och före-
bygger fall. Du hittar � lmerna på Nackas hemsida.

SAMTALA MED NÅGON
Behöver du prata av dig om exempelvis svårig-
heter att klara vardagen? Kontakta den nationella 
Äldrelinjen på telelefon 020-22 22 33. Hjälper eller 
stödjer du en närstående? Kontakta Anhörigcenter, 
Nacka kommun, för ett enskilt samtal på telefon 
08-718 89 08 eller 08-718 80 01. Vill du veta mer 
om den öppna mötesplatsen i Nacka Forum? 
Kontakta då Blomsterfonden på 08-555 94 880 
eller aldresupport@blomsterfonden.se.

BLI DIGITAL MED TEKNISK 
HJÄLP I HEMMET
Är du 65 år eller äldre? Behöver du teknisk 
hjälp i hemmet? Till exempel hjälp med att instal-
lera program eller appar i dator, surfplatta, mobil-
telefon, installera TV-kanaler eller � xa sladdar och 
kablar som behövs för att din teknik ska fungera. 
Vi erbjuder kostnadsfri support via telefon eller 
hembesök*. Ring 08-718 80 00 eller skicka 
e-post till info@nacka.se.

Ha en riktigt skön och aktiv sommar! 

Behöver du hjälp 
med att se � lmerna i din 

telefon, surfplatta eller dator? 
Använd Nackas nya service-

tjänst ”Teknisk hjälp 
i hemmet”!

* Vid hembesök använder kommunens personal rekommenderad     
   skyddsutrustning för att minimera smittrisken för covid-19.

VANDRA I DIN EGEN TAKT
Promenera i skogen, vid blommande ängar eller 
utefter strandkanten. Ta en paus och lyssna till 
vindens sus. Utmed Nackas Lugna promenader 
� nns bänkar att sitta på. Lugna promenader � nns 
i Boo, Sicklaön, Fisksätra-Saltsjöbaden och Älta. 
Vill du ha kartor över promenadslingorna 
hemskickade till dig? Kontakta Nacka kommun.

MER LIV OCH KRAFT TILL ÅREN
Var med på 90+ träning utomhus i mindre 
grupp vid Sickla Hälsocenter, med � ka efteråt.
Anmäl dig via e-post: akj1964@hotmail.com
Datum: 26/6, 3/7, 10/7, 7/8. Tid: 11.00. 

EN KOPP KAFFE I SOLEN
Andas in dofterna från träd och blommor och 
känn solens värme över en � ka. Utomhuscaféet 
vid Boo Folkets hus, är öppet för både årsrik 
och ung. 
Tid: vardagar kl. 9–21 till och med 10 juli.

UTEGYM
Med våra anpassade träningstips online kan du 
träna din styrka och balans hemma. Vill du hellre 
träna ute i friska luften besök Nackas utegym, 
ta med dig vatten� aska och handsprit. 
Du hittar � lmerna och var utegymen ligger 
på Nackas hemsida.


