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Dalheimers hus
Social resursförvaltning

Hälsoveckan  
Dalheimers hus 21–27 januari 2019 

Dalheimers hus
– ett hus för alla.

Tillsammans skapar  
vi nya möjligheter  
i människors liv. 
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Välkommen till 
hälsoveckan!

Det blir föreläsningar, prova på, spakvällar, ut-
ställningar och smakprover från Restaurang Fritz. 
Friskvården är förstås en viktig del av hälsoveck-
an. Ta chansen att träffa vår personal och få råd 
och tips om träning. Passa på att testa gym och 
gruppträning gratis under veckan. För dig som 
längtar efter sol och värme, kan vi tipsa om vårt 
solrum Sanna strand.  
 
Restaurang Fritz 
På Restaurang Fritz kan du ta en fika med hem-
bakade läckerheter, äta dagens lunch, paj eller 
sallad. Till lunch kan du alltid välja mellan  
vegetariskt, kött eller fisk. På förmiddagen  
serverar vi en stor frukostbuffé.  
 
Mer information 
Mer information om vad som händer under  
Hälsoveckan kommer att finnas på Dalheimers 
hus hemsida: www.goteborg.se/dalheimershus 
 
 

Starta året i hälsans tecken!  
Den 21–27 januari kan du ta del 
av massor av hälsoaktiviteter på 
Dalheimers hus. 

Dalheimers hus är ett hus för alla. För att våra lokaler ska 
vara tillgängliga för alla, ber vi dig att undvika parfymer 
och andra starka dofter. Tänk också på att nötförbud  
gäller i våra lokaler. Tack för visad hänsyn!   

Tillgänglighet för alla
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 Trivseldag i gymmet 
Välkommen till vår trivseldag i gymmet! Träna 
gratis i gymmet och få tips om träning av våra 
gyminstruktörer. Vi bjuder på frukt.  
 
Måndag 21 januari, kl 9–18 
Lokal: Gymmet 
 

 Kompa – Kom igång pass 
Sugen på att börja träna? Kompa är ett grupp- 
träningspass för dig som som vill komma igång 
med träningen eller träna på en lugnare nivå.  
 
Måndag 21 januari, kl 11 
Lokal: Gymmet 
Bokning: www.eventonline.se/portal/ 
socialresurs 
 

 Kulturlabbets poporkester 
Kulturlabbets poporkester inviger Hälsoveckan 
och bjuder på musik och poesi. Kulturlabbet är 
en daglig verksamhet som arbetar med teater, 
musik, konst och skrivande.  
 
Måndag 21 januari, kl 13 
Lokal: Dalheimerssalen

Måndag 21 januari

Alla aktiviteter i programmet är gratis  
Du behöver boka plats till vissa aktiviteter, se information 
under varje programpunkt.  

Bokning: www.eventonline.se/portal/socialresurs. Du 
kan också få hjälp att boka i vår reception. Du kan boka  
tidigast 7 januari 2019.
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 Presentation av Hälsoveckan 
Välkommen till presentation av Hälsoveckan och 
Dalheimers hus! Restaurangen bjuder på något 
gott och hälsosamt.  
 
Måndag 21 januari, kl 13.30 
Lokal: Dalheimerssalen 
 

 Hittar vi sanningen om  
ett friskare liv på internet? 
De flesta drömmer om ett friskare och sundare 
liv. Men vilka hälsoråd ska vi tro på? Det är lätt 
att bli förvirrad av allt vi läser på nätet. Folk- 
hälsovetaren Jennie Johannisson pratar också om 
hur vi påverkas av att vara ständigt uppkopplade.  
 
Måndag 21 januari kl 14–15.30 
Lokal: Dalheimerssalen 
 

 Tai Ji Quan 
Är du nyfiken på att prova Tai Ji Quan?  
Gudrun Gylling ger en introduktion till denna 
gamla kinesiska rörelseform.  
 
Måndag 21 januari, kl 15 
Lokal: Hultbergsalen 
 

 Fotgympa med Hälsofoten 
Prova mjuk och skön fotgympa med fotvårds- 
terapeuten från Hälsofoten på Dalheimers hus.   
 
Måndag 21 januari, kl 16 
Lokal: Hultbergsalen 
 

 Lättgympa 
Lättgympan vänder sig till dig som behöver 
komma igång eller träna på en lättare nivå.  
 
Måndag 21 januari, kl 17 
Lokal: Hultbergsalen 
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 Artrosskolan 
Artrosskolor finns över hela Sverige och vänder 
sig till dig med besvär från höft, knä eller hand. 
Här får du veta mer om vilken hjälp du kan få. 
 
Måndag 21 januari, kl 17.30 
Lokal: Dalheimerssalen 

 Artros och fysisk aktivitet  
med Ola Rolfson 
Välkommen till en föreläsning med Ola Rolfson, 
specialist och överläkare vid Sahlgrenska univer-
sitetssjukhus. Ola Rolfson berättar om de senaste 
rönen om artros och hur fysisk aktivitet kan 
lindra symtomen.  
 
Måndag 21 januari, kl 18 
Lokal: Dalheimerssalen 
 

 Ai Chi i badet 
Nu kan du prova Ai Chi som är en form av 
vattenträning. Ai Chi används för rekreation, av-
koppling och fysisk rehabilitering. För att bada på 
Dalheimers hus krävs badintyg från legitimerad 
personal eller FaR, Fysisk aktivitet på Recept.  
 
Måndag 21 januari, kl 19 
Lokal: Badet 
Bokning: www.eventonline.se/portal/ 
socialresurs 
 
Dagens utställare 
Under Hälsoveckan finns olika utställare på plats i 
Dalheimers hus. Måndag 21 januari kan du träffa: 
 
Astma- och Allergiförbundet 
Reumatikerdistriktet Göteborg 
Mag- och tarmföreningen 
Hjärntumörföreningen 
Celiakiföreningen 
BERIG, Bechterew Reumatikerna 
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Tisdag 22 januari

 Anna Heikkinen om cancer och 
musikens betydelse för läkning 
Sångerskan Anna Heikkinen berättar om när 
hon drabbades av bröstcancer och hur hon 
använde sig av sång och musik i läkeprocessen. 
En personlig berättelse om vägen tillbaka efter en 
cancerdiagnos.  
 
Tisdag 22 januari, kl 12 
Lokal: Dalheimerssalen 
 

 Prova på hjärt- lungräddning 
Är du nyfiken på hjärt- lungräddning? Nu får 
du chans att lära dig grunderna och prova på 
en docka. Du får också information om hur du 
anmäler dig till en kurs i hjärt- lungräddning. 
Gunilla Waller håller i informationen i samarbete 
med HjärtLungföreningen Göteborg.   
 
Tisdag 22 januari, kl 14 
Lokal: Hultbergsalen 
Bokning: www.eventonline.se/portal/ 
socialresurs

 
 Frigörande dans 

Längtar du efter att dansa fritt? I den frigörande 
dansen får du möjlighet att landa i dig själv och 
din kropp, släppa på krav och måsten. Du följer 
din egen rytm och dina rörelseimpulser som 
skapas tillsammans med den sköna musiken. Lisa 
Larsson håller i passet.  
 
Tisdag 22 januari, kl 15  
Lokal: Hultbergsalen
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 Möten genom musik 
– perspektiv på musikterapi 
Välkommen till en föreläsning om musikterapi 
och musikens läkande förmåga. I en nyligen ut-
given antologi om musikterapi i Sverige, berättar 
musikterapeuter om hur musik kan användas i 
hälsobringande syfte. Du får ta del av berättelser 
från verksamheter och aktuell forskning. Före-
läsningen innehåller också inslag av musikaliska 
och praktiska moment. Musikterapeuter och 
redaktörer till antologin föreläser: Linn Johnels, 
Anna-Karin Kuuse och Anci Sandell.  
 
Tisdag 22 januari, kl 17–18 
Lokal: Dalheimerssalen 
 

 Konstvandring i Dalheimers hus 
I Dalheimers hus finns många spännande konst-
verk. Följ med på en rundvandring i huset där vi 
berättar mer om konsten som pryder våra lokaler.  
 
Tisdag 22 januari, kl 17 
Samling i entrén 
Bokning: www.eventonline.se/portal/ 
socialresurs 

 Musik och hälsa – föreläsning 
med Rickard Årström 
Är musik mest lättsam avkoppling eller kan 
man mäta effekten ända in i ådrorna? Rickard 
Årström är engagerad i ett forskningsprojekt på 
Sahlgrenska där man försöker kartlägga hur vi 
reagerar på musik. Vad händer med våra hjärtan, 
vår andning och hur påverkar det våra känslor 
och hälsa? Vi får höra om forskning från hela 
världen på musik och hälsa kombinerat med 
levande musik. 
 
Tisdag 22 januari, kl 18 
Lokal: Dalheimerssalen 
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 Spakväll i badet 
Välkommen till en avkopplande spakväll i badet! 
Här kan du njuta av det varma vattnet, dämpad 
belysning och lugn musik. Du får ett spa-kit 
som innehåller tofflor, tvål och skrubbsvamp. Vi 
bjuder på frukt, te och vatten. Under spakvällen 
erbjuder salong Hälsofoten och salong Virveln 
enklare behandlingar. Badet är öppet för dig som 
har badintyg eller FaR, Fysisk aktivitet på Recept.  
 
Tisdag 22 januari, kl 18–20 
Lokal: Badet 
Bokning: www.eventonline.se/portal/ 
socialresurs 
 
 
 
 
 

Restaurang Fritz  
Restaurang Fritz är Dalheimers hus 
restaurang. Här kan du ta en fika, 
äta dagens lunch, paj eller sallad. 
Under Hälsoveckan har vi extra 
utbud av hälsofika och nyttig lunch. 
Till lunch kan du alltid välja mellan 
vegetariskt, kött eller fisk.  
Varmt välkommen!
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Onsdag 23 januari

 Lätt yogapass 
Välkommen på ett lätt yogapass med mjuka 
lustfyllda rörelser som leder till kontakt med 
kropp och sinne. Passet avslutas med avspänning. 
Charlotte Boman, som är FaR-fysioterapeut, 
håller i passet. 

 
Onsdag 23 januari, kl 11 
Lokal: Gymmet 
Bokning: www.eventonline.se/portal/ 
socialresurs 

 Prova på hjärt- lungräddning 
Lär dig mer om hjärt- lungräddning och prova 
på en docka. Du får också information om hur 
du anmäler dig till en kurs i hjärt- lungräddning. 
Gunilla Waller håller i informationen i samarbete 
med HjärtLungföreningen Göteborg.   
 
Onsdag 23 januari, kl 11 
Lokal: Hultbergsalen 
Bokning: www.eventonline.se/portal/ 
socialresurs 

 Mat för dig som sitter mycket 
Föreläsning för dig sitter mycket, till exempel 
på grund av en skada eller kronisk sjukdom. 
Anna-Carin Lagerström från Spinalis tipsar 
om hur du kan äta hälsosammare och anpassa 
energiinnehållet i maten. Spinalis är en stiftelse 
som främst arbetar med att främja forskning och 
utveckling inom ryggmärgsskadeområdet. 
 
Onsdag 23 januari, kl 12 
Lokal: Dalheimerssalen 
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 Kompa – Kom igång pass 
Kompa är ett gruppträningspass för dig som som 
vill komma igång med träningen eller träna på en 
lugnare nivå.  
 
Onsdag 23 januari, kl 13 
Lokal: Gymmet 
Bokning: www.eventonline.se/portal/ 
socialresurs 
 

 Prova på Parasport 
Prova på olika sporter med Parasportförbundet! 
Du kan till exempel prova boccia, rullstolsstafett 
och parabordtennis.  
 
Onsdag 23 januari, kl 13–15.30 
Lokal: Hultbergsalen 
 

 Mindfulness och meditation  
för att hantera smärta 
Lär dig mer om andning, avslappning och medi-
tation för att hantera smärta. Margareta Johnsson 
och Maria Botin Andersson delar med sig av 
egna erfarenheter och hur de använder sig av 
avslappning, meditation och mindfulness för att 
leva ett fullgott liv.   
 
Onsdag 23 januari, kl 14 
Lokal: Dalheimerssalen 
 

 Yin Yoga 
Yin yoga är en lugn form av yoga med rötter i  
kinesisk medicin. Positionerna utförs sittande 
eller liggande under flera minuter, som gör att 
kroppen och sinnet slappnar av på djupet. Yin 
yoga-instruktören Anette Åke håller i passet.  
 
Onsdag 23 januari, kl 16–17 
Lokal: Hultbergsalen 
Bokning: www.eventonline.se/portal/ 
socialresurs 
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 Motivation till motion 
Föreläsning med Spinalis som ger tips och 
motivation till motion. Spinalis är en stiftelse 
som främst arbetar med att främja forskning och 
utveckling inom ryggmärgsskadeområdet.  
 
Onsdag 23 januari, kl 17 
Lokal: Hultbergsalen 
 

 Hälsoquiz  
Prova dina kunskaper om hälsa. Therese och 
Elisabeth från Dalheimers hus friskvård håller i 
dagens hälsoquiz.  
 
Onsdag 23 januari, kl 18.30–20.30 
Lokal: Restaurang Fritz 
 
Dagens utställare 
Under Hälsoveckan finns olika utställare på plats i 
Dalheimers hus för att informera om sina verk-
samheter. Onsdag 23 januari kan du träffa:  
 
Mag- och tarmföreningen 
HjärtLung 
Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet 
Unga Rörelsehindrade 
Hjärntumörföreningen 

Hälsoveckan i  
Göteborgs Stad  
Den 21–27 januari är det Hälsovecka i 
Göteborgs Stad. Du kan prova många 
olika gratisaktiviteter på kommunens 
friskvårdsanläggningar, gym, simhallar 
och ishallar. Läs mer om alla aktiviteter 
på: www.goteborg.se/halsovecka
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Torsdag 24 januari

 Vattenyoga 
Prova vattenyoga på Dalheimers hus! Du gör 
lugna, mjuka och skonsamma rörelser i bassäng-
ens varma vatten helt på dina egna villkor. Yoga-
instruktören Isabel Ahderinne håller i passet.  
Badet är öppet för dig som har badintyg eller 
FaR, Fysisk aktivitet på Recept.  
 
Torsdag 24 januari, kl 11 
Lokal: Badet 
Bokning: www.eventonline.se/portal/ 
socialresurs 
 

 Tillgänglighet för personer med 
osynliga funktionsnedsättningar 
Lär dig mer om tillgänglighet för personer med 
osynliga funktionsnedsättningar. Annika Lind-
ström från Göteborgs rättighetscenter föreläser 
om vad tillgänglighet innebär för personer med 
funktionsnedsättningar som inte syns utanpå, till 
exempel neuropsykiatriska diagnoser och allergier.   
 
Torsdag 24 januari, kl 11 
Lokal: Dalheimerssalen 
 

 Leva med Aspergers syndrom 
Carl Söderholm har egen erfarenhet av Aspergers 
syndrom och berättar hur det är att leva med en 
funktionsnedsättning. Han delar också med sig 
av de strategier han har för att hantera vardagen. 
Carl är verksam på heltid som föreläsare inom 
ramen för en daglig verksamhet i Göteborg.  
 
Torsdag 24 januari, kl 12 
Lokal: Dalheimerssalen
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 Introduktion till MediYoga 
MediYoga är en terapeutisk yogaform som 
används inom svensk hälso- och sjukvård. Den 
bygger på vetenskapliga studier och väl beprö-
vade metoder. Här får du en introduktion av 
Per Krutzén som är yogaterapeut och ansvarig 
för MediYoga Sverige och MediYoga Institutet 
Göteborg.  
 
Torsdag 24 januari, kl 13 
Lokal: Dalheimerssalen 
 

 Prova på BikeAround, curling, 
wii och pingis 
Nyfiken på att cykla på Paris gator eller på 
Italienska landsbygden? Med BikeAround kan 
du cykla var du vill i världen. Cykeln har en stor 
skärm som är uppkopplad mot google street view. 
Du får också prova mattcurling, wii och pingis.      

Torsdag 24 januari, kl 13–14.30 
Lokal: Hultbergsalen 
 

 Social fobi, paniksyndrom och 
generaliserat ångestsyndrom 
Ellinor Albrektsson från Ångestsyndromsäll- 
skapet föreläser om paniksyndrom (panikångest),  
social fobi och generaliserat ångestsyndrom.  
  
Torsdag 24 januari, kl 14 
Lokal: Dalheimerssalen 

 Fysisk aktivitet vid depression 
Hur kan fysisk aktivitet få oss att må bättre?  
Charlotte Boman och Camilla Bylin Ottehall  
arbetar som FaR-fysioterapeuter och föreläser 
om hur fysisk aktivitet kan hjälpa oss vid depres-
sion och psykisk ohälsa.  
 
Torsdag 24 januari, kl 15 
Lokal: Dalheimerssalen
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 MediYoga 
Genom enkla, mjuka rörelser sätter MediYoga 
igång kroppens självläkande system. Du kan göra 
MediYoga på matta eller sittande på stol eller 
rullstol. Passet leds av yogaterapeuten Catarina 
Lundblad.    
 
Torsdag 24 januari, kl 15–16.30 
Lokal: Hultbergsalen 
Bokning: www.eventonline.se/portal/ 
socialresurs 
 

 Tvångssyndrom (OCD) 
Föreläsning med Eva Sandberg som har erfaren-
het av OCD som anhörig och även är ordförande 
i OCD-föreningen Göteborgsregionen. Du får 
veta mer om OCD och relaterade diagnoser, 
samlarsyndrom, BDD (upplevd fulhet), derma-
tillomani (skin picking) samt trichotillomani 
(hair pulling). Eva berättar även kort om behand-
ling och samsjuklighet med andra diagnoser.  
 
Torsdag 24 januari, kl 16–18 
Lokal: Dalheimerssalen 
 

 Gruppträning 
Välkommen att prova gruppträning på Dalhei-
mers hus! Det är ett cirkelpass där du får träna 
hela din kropp.  
 
Torsdag 24 januari, kl 17.15–18.15 
Lokal: Hultbergsalen 
 

 Goalball med SRF 
Goalball är en sport som utövas av synskadade 
idrottare över hela världen. I goalball är man två 
lag med vardera tre spelare på planen. Synskada-
des Riksförbund, SRF, håller i aktiviteten.  
 
Torsdag 24 januari, kl 18.30–19.30 
Lokal: Hultbergsalen 
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 Myskväll i badet 
Välkommen till en avkopplande myskväll i 
badet. Du kan använda bassängen som vanligt, 
men denna kväll gör vi det lite extra mysigt med 
dämpad belysning och lugn musik. Vi bjuder på 
frukt, te och vatten. Badet är öppet för dig som 
har badintyg eller FaR. 
 
Torsdag 24 januari, kl 18–20 
Lokal: Badet 

 Musik med Eddie Wheeler 
Läkare och professorer sa att han inte skulle 
överleva, de sa att hans handikapp var för svårt. 
35 år senare har Eddie Wheeler avverkat hund-
ratals spelningar runt om i världen. Nu är Eddie 
aktuell med singeln ”Burn it” från kommande 
EPn Live, Love, Repeat. Musiken handlar om att 
acceptera, släppa och gå vidare. Är det någon som 
sett den goda och den svåra sidan av livet är det 
just Eddie. Kanske är det därför hans musik är så 
ärlig och berör så starkt.  
 
Torsdag 24 januari, kl 18.30 
Lokal: Dalheimerssalen 
 
Dagens utställare 
Under Hälsoveckan finns olika utställare på plats 
i Dalheimers hus för att informera om sina verk-
samheter. Torsdag 24 januari kan du träffa:  
 
Svenska OCD-förbundet 
Ångestsyndromsällskapet 
Autism- och Aspergerförbundet 
Frisk & Fri, Riksföreningen mot  
ätstörningar 
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 RGRM med Aktivitetcenter 
Aktivitetcenter använder sig av en metod som 
kallas RGRM, Ronnie Gardiner Rhythm and 
Music Method. Metoden använder rytm, musik 
och rörelse för att stimulera hjärnan och förbättra 
koncentration, balans, koordination och minne. 
Kom och lyssna och lär dig mer om metoden! 
  
Fredag 25 januari, kl 9.30–10 
Lokal: Hultbergsalen 
 

 Lättgympa  
Är du sugen på att börja träna? Lättgympan  
vänder sig till dig som behöver komma igång 
eller träna på en lättare nivå. Dalheimers hus 
friskvårdspersonal håller i passet.  
 
Fredag 25 januari, kl 10.30 
Lokal: Hultbergsalen 
 

 Lunchbeat  
Ta en paus och dansa loss mitt på dagen!  
Dalheimers hus DJ Sufi Safavi bjuder på skön 
dansmusik. Det blir musik med influenser från 
hela världen.   
 
Fredag 25 januari, kl 12–12.30 
Lokal: Hultbergsalen

Fredag 25 januari
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 Workshop med  
Danskompaniet Spinn  
Välkommen till en workshop med kreativa  
övningar och improvisation. Danskompaniet 
Spinn är ett professionellt danskompani som 
brinner för danskonsten och att utmana stereo- 
typer kring vad dans är. Vi dansar utifrån våra 
egna förutsättningar och reflekterar över händel-
serna i rummet och den egna kroppen. Vi värmer 
upp och gör övningar i olika tempon och har tid 
för reflektion. Inga förkunskaper i dans behövs. 
Ta gärna med sköna kläder.  
 
Fredag 25 januari, kl 13–14 
Lokal: Hultbergsalen 
 

 Happy Food 2.0  
– föreläsning med Henrik Ennart 
Nyfiken på hur mat och mående hänger ihop? 
Henrik Ennart är vetenskapsjournalist som 
i många år skrivit om mat, livsstil och hälsa i 
Svenska Dagbladet och i egna böcker. Tillsam-
mans med kocken Niklas Ekstedt har han gett ut 
den internationella toppsäljaren Happy Food.  
Nu är de aktuella med uppföljaren Happy Food 
2.0 som handlar om hur magen och måendet 
hänger samman med maten vi äter och vår tarm-
flora, men även med vår livsstil och miljön runt 
omkring oss.   
 
Fredag 25 januari, kl 14 
Lokal: Dalheimerssalen 
Bokning: www.eventonline.se/portal/ 
socialresurs 
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 Rundvandring i Dalheimers hus 
Dalheimers hus är ett hus med många olika 
verksamheter! Följ med på en rundtur i huset och 
kika in i våra lokaler. Vi samlas först i Dalhei-
merssalen för att visa ett bildspel och berätta om 
våra olika verksamheter.  
 
Fredag 25 januari, kl 17 
Lokal: Dalheimerssalen 
Bokning: www.eventonline.se/portal/ 
socialresurs 
 

 Dansa loss med DJ Sufi  
Sufi Safavi från Dalheimers hus bjuder på skön 
dansmusik. Det blir musik med influenser från 
hela världen. Välkommen att dansa loss!  
 
Fredag 25 januari, kl 18 
Lokal: Hultbergsalen

Träna gratis i gymmet 
under Hälsoveckan  
Hela veckan kan du träna gratis i 
Dalheimers hus gym. Vår friskvårds-
personal finns på plats och kan ge 
tips och råd om träning. Gymmet är 
öppet för alla. Välkommen! 
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 Sömnen – din skyddsängel 
Föreläsning av Christian Benedict  
Hjärnforskaren Christian Benedict föreläser om 
hur viktig sömnen är för oss. Du får veta hur 
sömnen stärker ditt immunförsvar, hur djup- och 
drömsömn gör dig till en smartare och kreativare 
person och hur den digitala revolutionen kan 
störa din inre klocka. Han tar upp viktiga frågor 
som: Varför sover jag dåligt? Hur farligt är det? 
Kan en kort sömn ändå ger mig återhämtning? 
Christian Benedict är docent i neurovetenskap 
och forskar om sömn vid Uppsala universi-
tet. Han är författare av boken ”Sömn, sömn, 
sömn: Hur minne, immunförsvar, vikt, koncen-
tration och dina känslor hör ihop med din sömn”.  
Christian Benedict har även medverkat i SVT 
och TV4 som sömnexpert.   
 
Lördag 26 januari, kl 14 
Lokal: Dalheimerssalen 
Bokning: www.eventonline.se/portal/ 
socialresurs

Lördag 26 januari
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Erbjudanden hela veckan

 Gymmet 
Dalheimers hus gym är öppet för alla och passar 
för både idrotts- och rehabiliteringsträning. För-
utom de fasta maskinerna, kan du träna med lösa 
vikter, kettlebell, bollar och band. Våra maskiner 
och redskap passar även för dig som har nedsatt 
rörelseförmåga. 

Träna gratis i gymmet under hälsoveckan

 Solrummet Sanna strand 
I Dalheimers hus solrum Sanna strand kan du 
uppleva en solig, varm sommardag och lyssna på 
vågskvalp. Solsimulatorns ljuspaneler ger både 
ljus och skön värme som besökarna upplever ger 
välbefinnande. I solrummet ligger UV-vågorna på 
en kontrollerad nivå som inte innebär hälsoris-
ker. Solrummet är öppet för alla. Du bokar tid i 
receptionen. 

Prova på solrummet gratis under  
hälsoveckan.  
 

 Massage och relaxbädd 
Under Hälsoveckan kan du prova på massage 
eller koppla av i vår relaxbädd utan kostnad.  
Du bokar tid i receptionen. 

Prova på massage gratis: 
Måndag 21 januari klockan 9-11 och 13-15 
Onsdag 23 januari klockan 9-11 och 13-15 
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 Fysisk aktivitet på recept (FaR)
Dalheimers hus är sedan januari 2017 ett 
FaR-center. Vi har särskilda erbjudanden i frisk-
vården för dig som har Fysisk aktivitet på Recept.  
 

 Restaurang Fritz 
Restaurang Fritz är Dalheimers hus naturliga 
hjärta. Här kan du ta ta en kaffe latte med hem- 
bakade godsaker, äta dagens lunch, paj eller  
sallad. På förmiddagen serverar vi en stor fru-
kostbuffé. Under hälsoveckan har vi ett extra 
utbud av hälsofika och nyttig lunch. Vid några 
tillfällen bjuder vi på gratis hälsoshots och andra 
nyttiga tilltugg.  
 

 Kultur och nöje 
Hälsoveckan är bara början på ett år fyllt av 
kultur- och nöjesaktiviteter på Dalheimers hus. 
Ta gärna del av vårt program för kultur, nöje, 
friskvård så får du veta mer! Hämta programmet 
receptionen eller läs det på hemsidan:  
www.goteborg.se/dalheimershus. 
 

 Hårvård och fotvård 
Vid entréplan i Dalheimers hus finns en friser- 
salong, Salong Virveln. Här kan du tvätta, klippa, 
färga eller tona ditt hår.  På Dalheimers hus finns 
också Hälsofotens fotvård där dina fötter kan få 
en avkopplande behandling. Under Hälsoveckan 
kommer Salong Virveln och Hälsofoten att ha 
specialerbjudanden. Välkommen att kontakta 
salongerna för mer information.  
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Samarbetspartners

Sedan 1 juli 2017 finns ett delaktighetsråd på Dalheimers hus.
Delaktighetsrådets uppdrag är bland annat att samverka vid 
vissa evenemang i huset, som till exempel Hälsoveckan. 

När vi planerade programmet för Hälsoveckan hade vi workshops tillsammans med 
Delaktighetsrådet och funktionrättsföreningar i Göteborg. Vi vill tacka nedan- 
stående föreningar för alla tips och förslag. Vi kunde tyvärr inte genomföra alla  
förslag denna gång, men det kommer fler tillfällen! 
 
Astma- och Allergiförbundet  
Reumatikerdistriktet  
Mag- och tarmföreningen  
Celiakiföreningen  
HjärtLung  
DHR, Rörelsefrihet Handlingskraft  
och Delaktighet  
Unga rörelsehindrade  
Hjärntumörföreningen 
OCD-föreningen  
Ångestsyndromssällskapet  
Friskfri   

Autism- och Aspergerförbundet 
BERIG, Bechterew Reumatikernas  
Intressegrupp 
ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet  
Hörselskadades riksförbund   
Parasportförbundet  
Passalen 
Synskadades riksförbund  
Rättighetsscenter 
Funktionsrätt 
Hjärnkraft 
FaR, Fysisk aktivitet på Recept   
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Välkommen till Dalheimers hus 
Dalheimers hus är ett hus för alla. Lokalerna är anpassade för personer med 
olika former av funktionsnedsättning. Här finns gym, bad, kultur, konferens, 
restaurang, daglig verksamhet och korttidsboende. Dalheimers hus är även ett 
hus för funktionshinderrörelsen. Flera föreningar har kontor och verksamhet 
i huset.  
 
Dalheimers donationsfond 
Hälsoveckan är finansierad med stöd av Dalheimers donationsfond.  
 
Boka aktiviteter  
Biljetter och plats på aktiviteter bokar du på www.eventonline.se/portal/ 
socialresurs. Du kan även boka plats och hämta biljetter i vår reception.  
 
Vill du veta mer? 
Du hittar mer information om våra aktiviteter och öppettider på hemsidan: 
www.goteborg.se/dalheimershus. Följ oss gärna på facebook för att hålla dig 
uppdaterad om vad som händer i huset!  
 
Besöksadress 
Dalheimers hus 
Slottsskogsgatan 12 
414 53 Göteborg 
 
Telefon: 031–367 97 52

Dalheimers Hus 
Box 6131 
400 60 Göteborg 
Telefon: 031–367 97 52


