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Aktuellt från Mötesplatsen Bergshamra 
 
Björnstigen 10 
170 72 Solna 
Telefon: 070-072 80 37 
 
Måndag Stängt 
Tisdag 10.00-17.00 
 14.00-17.00 Skapande verksamhet, ta med en stickning, virkning eller liknande att pyssla med. 
Onsdag 10.00-17.00 
                14.00-15.00 Stavgång 
Torsdag 10.00-17.00 
Fredag 10.00-17.00 
                10.30-11.15 Sittgymnastik  
Lördag Stängt 

 
 

Mötesplatsen är öppen varje vecka för alla att besöka för köp av second-handvaror, samtal och köpa en kaffe med 
hembakt fikabröd. Vi har på sista tiden fått in massor av fina gåvor som gör att försäljningen går otroligt bra.  
 
Discgolf: I samarbete med Solna stad har vi discgolf  på Bergshamras DiscGolfPark.  
Banan börjar nedanför Svedenbadet och tar cirka 20 minuter att genomföra. Banan är nybörjarvänlig och består av sex 
hål. Frisbees finns att låna på MötesplatsenÖppettider; Tisdagar – fredagar 10.00- 17.00 Välkommen! 
 
Sittgymnastik: Rörlighetsträning sittande med följsamma rörelser till musik. 
Träningen anpassas utifrån dagsform och alla deltar utifrån egen förmåga, med ledning av en ledare från Solna 
kommun. Sittgymnastiken pågår från slutet av augusti till mitten av december. (dock ej 23 sept) 
Fredagar 10.30 – 11.15 Frågor: 070-072 80 37 
 
Just nu söker vi flera volontärer som regelbundet vill hjälpa till i secondhandbutiken i Bergshamra.   
Mejla till butiken.bergshamra@redcross.se om du är intresserad!   
 

Aktuellt från Mötesplatsen Råsunda 
 
Råsundavägen 145 
169 36 Solna 
Telefonnr 070-072 80 38 
 
Måndag  14.00-18.00 
Tisdag  Stängt 
Onsdag  Stängt 
Torsdag  14.00-18.00 
Fredag  Stängt 
Lördag  11.00-15.00 

 
Mötesplatsen är öppen varje vecka för alla att besöka för köp av second-handvaror, samtal och fika  
Inom kort hoppas vi på att kunna öppna en dag till i veckan, mer info om det kommer på hemsidan. 
 
Sittgymnastik: Inom kort kommer det även att finnas möjlighet att delta i sittgymnastik på mötesplatsen i Råsunda på 
samma sätt som i Bergshamra. Mer info om det i kommande nyhetsbrev och på hemsidan. 
 
Just nu söker vi flera volontärer som regelbundet vill hjälpa till i secondhandbutiken i Råsunda.  
Mejla till butiken.rasunda@redcross.se om du är intresserad!  
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Aktuellt från Träna svenska/språkkafé 
Träna svenska i Bergshamra startar upp igen i september efter sommaruppehållet.  
Vi träffas på mötesplatsen i Bergshamra onsdagar 10.30 -12.00   
Kontaktperson Kjell Elenius kjell.elenius@gmail.com All info om träna svenska i 
Bergshamra finns här.  
https://www.meetup.com/Trana-svenska-Sprakcafe-Roda-Korset-Bergshamra-
centum/events/  
 
I september startar även Träna svenska på mötesplatsen i Råsunda.  
Mer info kommer på hemsidan 
Är du intresserad av att vara volontär på Träna Svenska/språkcafé i Råsunda?  
Hör av dig till butiken.rasunda@redcross.se  
 

Aktuellt från Rödakorsvärdar på Karolinska sjukhuset 
Vi startade upp verksamheten för hösten måndag 22 augusti på Nya Karolinska Sjukhuset och i 
Q-huset. Med tanke på smittspridningen av Covid-19 måste vi nu bära munskydd eller visir när 
vi är på plats. En av våra värdar har slutat under sommaren så vi kommer att gå ut med annons. 
Om det här är något för dig eller om du vill ha mer information kontakta oss på e-post: 
rodakorsvardar.solna@redcross.se eller  solna@redcross.se 
 
Kontaktpersoner för Rödakorsvärdarna är Ingela Månson och Ann-Marie Wahlbäck.  
 

Aktuellt från Väntjänsten 
Aktuellt från Väntjänsten  
Sexton äldre får besök från Väntjänsten, vår besöksverksamhet för äldre i Solna.  
 
Är du äldre och vill ha besök av en volontär eller vill du bli en som besöker, gör då en 
intresseanmälan på Väntjänstens telefon 08-655 82 64 (telefonsvarare) alternativt på 
mailadress vantjanst.solna@redcross.se  
 
Aktuellt från Första Hjälpen 

Första hjälpen utbildningarna som varit pausade under pandemin kommer nu att starta upp igen!  
Under oktober och november kommer det att bli 4 kurser, 2 med inriktning på barn och 2 med 
inriktning på vuxna. 
Datum och en anmälningslänk kommer att läggas ut på hemsidan. 
 

 

Aktuellt från Krisberedskapsgruppen  
Vill du vara med i detta viktiga arbete eller få mera information om 
krisberedskap?  
Du är välkommen att höra av dig med frågor och intresseanmälan till Barbro 
Miljand, e-post solna@redcross.se  
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Aktuellt från Styrelsen 
Styrelsen hade ett möte den 17 augusti.  
Under mötet diskuterades bland annat det utmanande läget med frivilliga i butikerna, olika 
frågor om kretsens ekonomi och kontanthantering samt den kommande kick-offen för 
kretsens frivilliga.   
 

Nästa möte för styrelsen är den 28 september. Har du frågor som du vill att styrelsen tar upp? Mejla till 
ordforande.solna@redcross.se 
 

Aktuellt från Marknad och kommunikation 
Vi sköter bland annat kretsens hemsida, har kontakt med sponsorer och press samt informerar om aktuellt i kretsen via 
sociala medier och dessa nyhetsbrev. 
Vårt team består av tre frivilliga och en frivilligledare. 
 
Har du idéer eller information till nyhetsbrevet? Hör av dig till marknad.solna@redcross.se  
 

Sören Lindberg 1960 - 2022 
Under sommaren nåddes vi av beskedet att Sören Lindberg, som under många år varit en högt värderad 
medarbetare och medmänniska hos Röda Korset i Solna, lämnat oss.  
Vi minns honom och hans insatser för kretsen med värme och Sören kommer vara saknad av oss alla.  
Begravningen genomfördes den 11 augusti i Danderyds kyrka 

 
Ha det fint! 
Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av september 
 

Du kan läsa mer om Röda Korset Solna här: https://www.rodakorset.se/ort/stockholm/solna-stad/ 
Följ oss gärna på Facebook och Instagram!  
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