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OM HÄLSOLOTS Hälsolots ger dig som är 18 år och uppåt inspiration, motivation och redskap 
att leva hälsosamt. Aktiviteter och arrangemang ordnas i samarbete med olika verksamheter i stads-
delarna Centrum och Majorna-Linné i syfte att utjämna skillnaderna i hälsa. På halsolots.se hittar du 
aktiviteter och information som är bra för din hälsa. Hälsolots finansieras av Hälso- och sjukvårds-
nämnden Göteborg samt Socialnämnden Centrum. 

www.halsolots.se Hälsolots finns också på Facebook och Instagram! 

Samtliga lokaler i programmet är tillgängliga för dig som använder rullstol.

Samtliga föreläsningar i programmet teckenspråkstolkas.
Stanna hemma  

om du känner dig  
det minsta sjuk

https://www.halsolots.se/
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Utomhusträning vid Slotts-
skogsvallens idrottscentrum

Under våren kommer Hälsolots att erbjuda två olika 
utomhusträningspass under ledning av leg. fysioterapeut 
i anslutning till Slottsskogsvallens idrottscentrum. Tänk 
på att komma klädd i kläder efter väder. Vi samlas utanför 
entrén strax före start. Begränsat antal platser!  
Välkommen!

FYSISK AKTIVITET
– drop in och 
kostnadsfritt

Avspänningsträning
Vi tränar andning och avspänning. Ett pass för dig som känner 
av stress och anspänning i kroppen. Passet leds av leg. fysiote-
rapeut. Efter varje pass stannar ledaren kvar för 15 minuters 
rådgivning. 12 tillfällen. 

VAR: Utomhus, samling vid entrén Slottsskogsvallens  
idrottscentrum, Lars Israel Wahlmans väg 32

NÄR: Onsdagar kl. 13.30–14.15 (3 mars–19 maj) 

Vid covid-19-restriktioner kan passen komma att ställas in. Se webbplatsen, sociala medier eller ring Hälsolots 
för aktuell information. Oavsett kommer det att finnas en träningsfilm med fysioterapeuten att ta del av via 
Hälsolots webbplats. För den som inte har tillgång till dator eller smartphone går det bra att kontakta Hälsolots 
per telefon så kan vi tipsa, lotsa och, om så önskas, skicka hem några träningstips.

Starta Upp
Enkel träning för dig som vill komma igång med fysisk aktivitet. 
Vi varvar lätta konditions-och styrkeövningar. Passet leds av leg. 
fysioterapeut. Efter passet stannar ledaren kvar för 15 minuters 
rådgivning. 12 tillfällen.  

VAR: Utomhus, samling vid entrén Slottsskogsvallens 
idrottscentrum, Lars Israel Wahlmans väg 32

NÄR: Onsdagar kl. 14.45–15.30 (3 mars–19 maj) 
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FYSISK AKTIVITET
– drop in och 
kostnadsfritt

Dalens utegym  
– Slottsskogen 

Vill du prova på att gymträna utomhus? Utegym finns på 
flera platser i vår stad. Utegymmen är alltid öppna och alltid 
kostnadsfria. Numera finns det även ett utegym på Dalen 
i Slottsskogen. Här kan den som aldrig tränat på gym och 
aktiva idrottare träna styrka och koordination. Testa olika 
redskap eller använd din egen kropp som motstånd. 

Gymvisning utomhus
Gyminstruktör från Idrotts-och föreningsförvaltningen finns 
på plats för att visa på enkel, rolig och säker träning utomhus. 
Begränsat antal platser. 2 tillfällen.

VAR: Dalens utegym, Slottsskogen (se kartbild s.4) 

NÄR: Måndagar kl. 13–14 (12 och 26 april)

Vid eventuella covid-19-restriktioner kan aktiviteten 
ställas in. Se webbplatsen, sociala medier eller ring 
Hälsolots för aktuell information.

Drop in och kostnadsfritt! Välkommen!

Staden är full av gratis träning. Det finns många 
olika sätt att komma igång. På www.goteborg.
se/aktiveradig kan du bland annat hitta 
information och tips kring träning med eller 
utan redskap i utegym.

7



9

PROMENADER – drop in och 
kostnadsfritt

Tematiska promenader
I vår erbjuder Hälsolots en promenadserie på tre olika 
teman. Vi träffas utanför den generationsöverskridande 
mötesplatsen Mariaträffen. 6 tillfällen.

VAR: Samling utanför Mariaträffen, Älvsborgsplan 1

NÄR: Torsdagar kl. 13:30–14:30 

Rörelse – 22 och 29 april
Tillsammans med en instruktör från Idrott – och förenings-
förvaltningen får vi under promenaden prova på rörelse-
övningar som man kan göra på egen hand både inne och 
utomhus. 2 tillfällen.

Andningen – 6 och 20 maj
En leg. fysioterapeut från Centrum för fysisk aktivitet berättar 
och visar hur promenader och andningen kan påverka hälsan 
och måendet. 2 tillfällen.

Hitta ut – 27 maj och 3 juni
Promenera och leta checkpoints tillsammans med Hälsolots 
och med hjälp av en Hittaut-karta. Passar dig som vill prome-
nera tillsammans med andra eller vill prova på en ny motions-
form. Hälsolots tar med ett antal Hittaut-kartor och visar hur 
det går till. Läs gärna mer på hittaut.nu. Kuperad terräng. 
Trappor kan förekomma. 2 tillfällen.

Drop in och kostnadsfritt! Välkommen!

Hälsolots i samverkan med Mariaträffen 
Göteborgs Stad, Idrott-och föreningsförvaltningen 
och Centrum för fysisk aktivitet Västra 
Götalandsregionen.

Vid eventuella covid-19-restriktioner kan aktiviteten 
komma att ha begräsning i antalet deltagare 
alternativt ställas in. I så fall kommer vi att erbjuda 
alternativ. Se webbplatsen, sociala medier eller ring 
Hälsolots för aktuell information.
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PROMENADER – drop in och 
kostnadsfritt

Barnvagnspromenader 
Slottsskogen 

Tillsammans med legitimerad fysioterapeut och andra 
föräldrar promenerar vi och gör övningar för att stärka 
kroppen, både styrke- och konditionsmässigt. 

Välj mellan två olika tider. 12 tillfällen per tid. VAR: Slottsskogen (samling Linnéplatsen)

NÄR: Onsdagar kl. 9.30–10.30 (3 mars–19 maj)

NÄR: Onsdagar kl. 11–12 (3 mars–19 maj)

Vid eventuella covid-19-restriktioner kan aktiviteten komma att  
ha begräsning i antalet deltagare alternativt ställas in. I så fall 
kommer vi att erbjuda alternativ. Se webbplatsen, sociala medier 
eller ring Hälsolots för aktuell information.
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PROMENADER – drop in och 
kostnadsfritt

Barnvagnspromenader  
Trädgårdsföreningen 
– Prat och Promenad

Tillsammans med inbjudna gäster och andra föräldrar 
pratar vi Anknytning, Lek, Mat, Bok, Sömn, Gränssätt-
ning skärm och Tand samt promenerar i lätt tempo i 
Trädgårdsföreningen. Barnet kan vara nyfött eller äldre 
som sitter i vagn. 7 tillfällen. 

Anknytning – 15 april
Tillsammans med en BVC-sköterska från Capio BVC  
Gårda pratar vi om anknytning och det lilla barnets  
behov av beröring och närhet.

Lek – 22 april
Följ med en leg. fysioterapeut från Centrum för fysisk  
aktivitet på en promenad då vi pratar om betydelsen av  
lek och rörelse för det lilla barnet.

Mat – 29 april
En leg. dietist från Centrum för fysisk aktivitet tar oss med 
på en promenad då vi pratar mat för det lilla barnet.

Bok – 6 maj
Tillsammans med en barnbibliotekarie från Majornas  
bibliotek promenerar vi och pratar om små barns språkut-
veckling och högläsning.

Sömn – 20 maj
Promenera tillsammans med en BVC-sköterska från Din 
Klinik, och prata om små barns sömn.

Gränssättning skärm – 27 maj
Tillsammans med en BVC-sköterska från Din Klinik pratar vi 
gränssättning kopplat till skärmanvändning.

Tand – 3 juni
En promenad tillsammans med en representant från  
Folktandvården Västra Götaland, där vi pratar om små  
barn och munhälsa.

VAR: Trädgårdsföreningen, samling entrén vid Nya Allén

NÄR: Torsdagar kl. 10–11

För eventuella covid-19-restriktioner,  
se föregående programuppslag.
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Hälsa på Lunchen
De fristående lunchföreläsningarna, som vanligtvis hålls 
på Stadsbibliotekets Trappscen, kommer i vår att filmas 
utan publik. Filmerna är ca 45 minuter långa och kom-
mer att finnas tillgängliga på utsatt datum i Hälsolots 
filmarkiv på www.halsolots.se/filmarkiv.

Spelandets baksida – 15 mars
Spelberoende utifrån två perspektiv, det självupplevda och det 
behandlande. Vad finns det för hjälp att få?

Föreläsare: Jimmy Nilsson, ordförande och rådgivare,  
Spelberoendes Förening Göteborg och Kristina Wennerstrand, 
leg. psykolog, Närhälsan Partille Vårdcentral.

AfterBabyBodyStudy – 19 april
Din kropp efter graviditeten – återhämtning, träningsråd och 
vart man kan få hjälp.

Föreläsare: Sabine Vesting, leg. fysioterapeut, Närhälsan  
Gibraltar rehabmottagning, doktorand Göteborgs universitet.

Alliera dig mot minoritetsstress – 17 maj
Vad är minoritetsstress och hur kan vi alla hjälpas åt att minska 
och motverka det, och på så sätt bidra till bättre mående?

Föreläsare: Maria Johansson, projektledare Allierad och 
Kristina Wicksell Bukhari, kommunikatör Allierad, från Make 
Equal.

 Föreläsningarna teckenspråkstolkas

FÖRELÄSNINGAR 
– drop in och 
kostnadsfritt

I Hälsolots Filmarkiv kan du även hitta tidigare 
filmade Hälsa på Lunchen-föreläsningar. 
I höstas filmades även Hälsa i Kvadrat, 
miniföreläsningar som vanligtvis genomförs 
på Stadsbiblioteket 300m2. Temat för dessa 
sex fristående miniföreläsningar är hållbarhet; 
social, miljömässig och ekonomisk. Du hittar 
alla filmer på www.halsolots.se/filmarkiv.

www.halsolots.se/filmarkiv
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KURSER

KURSER

– anmälan och 
kostnadsfritt

– anmälan och 
kostnadsfritt

VAR: Online via Teams 
Som deltagare behöver du ha en mailadress och tillgång 
till dator med kamera eller smartphone. 

NÄR: Tisdagar kl. 10.30–12  
(23, 30, mars samt 6, 13 april)

LEDARE: Magdalena Grundin, leg. arbetsterapeut,  
Närhälsan Gibraltar rehabmottagning

ANMÄLAN: Från och med 18 januari; 
halsolots@socialcentrum.goteborg.se   
eller 031 -365 70 54

VAR: Online via Teams 
Som deltagare behöver du ha en mailadress och tillgång 
till dator med kamera eller smartphone. 

NÄR: Tisdagar kl. 10.30–12  
(9 och 23 mars, 6 och 20 april samt 4 maj)

LEDARE: bibliotekarier Anna Griph och Jonas Frånander, 
biblioteken Majorna och Linné

ANMÄLAN: Från och med 18 januari; 
halsolots@socialcentrum.goteborg.se   
eller 031 -365 70 54

Sömnkurs – online
Hur fungerar sömnen? Vad händer med sömnen 
när du är stressad? Leg. arbetsterapeut varvar 
teori, mindfulnessövningar och hemuppgifter. En 
kurs för dig med lättare sömnbesvär. 4 tillfällen.

Biblioterapeutisk  
läsecirkel – online

Välkommen till en läsecirkel där vi använder  
litteraturen som ett verktyg för samtal om små och 
stora livsfrågor. Vi läser romaner och har fokus på 
våra egna reflektioner, tankar och känslor utifrån 
det lästa. 5 tillfällen.
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KURSER

KURSER

– anmälan och 
kostnadsfritt

– anmälan och 
kostnadsfritt

VAR: Online via Zoom 
Som deltagare behöver du ha en mailadress  
och tillgång till dator med kamera eller smartphone

NÄR: Onsdagar kl. 14–15:30 (3 februari–31 mars)

LEDARE: Pontus Nilsen, präst, Oscar Fredriks församling

ANMÄLAN: Från och med 18 januari; halsolots@ 
socialcentrum.goteborg.se  eller 031-365 70 54

VAR: Online via Teams 
Som deltagare behöver du ha en mailadress  
och tillgång till dator eller smartphone

NÄR: Onsdagar kl. 13:30–15 (3 mars–28 april)

LEDARE: Miriam van der Valk,  
filosofisk praktiker, Filoprax

ANMÄLAN: Från och med 18 januari; halsolots@ 
socialcentrum.goteborg.se  eller 031-365 70 54

VAR: Slottsskogen (samling Museivägen, vid tavlan  
nedanför Naturhistoriska museet, nära labyrinten)

NÄR: Onsdagar kl. 13:30–14:30 (5, 12, 19, 26 maj)

LEDARE: Ida Hallgren, filosofisk praktiker,  
Rent a Philosopher och Pontus Nilsen, präst,  
Oscar Fredriks församling 

Existentiella  
samtalsgrupper – online

Att leva i en föränderlig värld är inte alltid lätt. 
Genom att dela tankar om sådant som tillhörighet 
och ensamhet, mening och tomhet, drömmar och 
rädslor, kan vi göra det hela lite mer hanterbart. Vi 
träffas i en grupp om ca 8 personer och samtalar 
om frågor som kan beröra oss på djupet, men som 
vi sällan sätter ord på. 9 tillfällen.  
Välj mellan två kurser.

Existentiella  
samtalsgrupper  

 – utomhus
Välkommen till Slottsskogen i maj då vi under 
ledning av en präst och en filosof promenerar 
och samtalar kring frågor som kan beröra oss på 
djupet, men som vi sällan sätter ord på. 4 fristående 
tillfällen. 

Vid eventuella covid-19-restriktioner kan 
aktiviteten komma att ha begräsning i antalet 
deltagare alternativt ställas in. Se webbplatsen, 
sociala medier eller ring Hälsolots för aktuell 
information.
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KURSER
– anmälan och 

kostnadsfritt

Skogsbad – Shinrin Yoku
Tillsammans med en certifierad natur-och skogs-
terapiguide upplever du naturen på ett nytt sätt. I 
mindre grupp promenerar vi i väldigt lugnt tempo 
och öppnar våra sinnen på ett enkelt och kreativt 
sätt. Lätt kuperad terräng. Trappor kan förekomma. 
3 tillfällen. Välj mellan 2 kurser.

VAR: Slottsskogen (mötesplats meddelas vid anmälan)

NÄR: Tisdagar kl. 10–12 
(4, 11 och 18 maj) 

NÄR: Onsdagar kl. 13–15 
(5, 12 och 19 maj)

LEDARE:  Laurence Nachin, certifierad natur- &  
skogsterapi guide, PhD Mikrobiologi & Cellbiologi,  
Sense in Nature.

ANMÄLAN: Från och med 18 januari; halsolots@ 
socialcentrum.goteborg.se eller 031 -365 70 54
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Vi som samarbetar
Göteborgs Stad • Folktandvården och Västra Götalandsregionen  

– privata och offentliga vårdgivare • Arbetsförmedlingen • Försäkringskassan  
• Församlingar i Göteborg • Frivilligcentraler • Biblioteken

Kontakt Hälsolots
Telefon: 031-365 70 54 
E-post: halsolots@socialcentrum.goteborg.se

Besök gärna Hälsolots webbplats! 
Här hittar du en Kalender med våra och våra 
samverkansparters aktiviteter.

Under Hälsolänkar finner du information om 
hälsa och välmående samt kontaktuppgifter till 
verksamheter som på olika sätt arbetar med hälsa. 

I Filmarkivet hittar du Hälsolots filmade  
föreläsningar och små informationsfilmer.

Välkommen in på www.halsolots.se

https://www.halsolots.se/
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