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Aktuellt från Mötesplatsen Bergshamra 
 
Björnstigen 10 
170 72 Solna 
Telefon: 070-072 80 37 
 
Öppettider 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  
Torsdag: 10.00 – 17.00  
Fredag: 10.00 – 17.00 
Lördag: Stängt 

Info  Mötesplatsen är öppen varje vecka för alla att besöka för samtal och köp av second-handvaror 
men under rådande omständigheter är café-verksamheten stängd. 

Frisbeegolf Välkommen till Bergshamras DiscGolfPark. Banan börjar nedanför Svedenbadet och tar cirka 20 
minuter att genomföra. Banan är nybörjarvänlig och består av sex hål.  
Tisdagar – fredagar 10.00- 17.00 
Frisbees finns att låna på Mötesplatsen Kupan vid Bergshamra centrum. 

Volontärer sökes Just nu söker vi flera volontärer som vill hjälpa till i secondhandbutiken i Bergshamra.  
Mejla till krets.solna@redcoss.se om du är intresserad av att hjälpa till!   
 

Aktuellt från Mötesplatsen Råsunda 
 
Råsundavägen 145 
169 36 Solna 
Telefonnr 070-072 80 38 
 
Öppettider Måndag: 14.00 – 18.00 

Tisdag: Stängt 
Onsdag: Stängt 
Torsdag: 14.00 – 18.00 
Fredag: Stängt 
Lördag: 11.00 – 15.00 

Info Mötesplatsen är öppen varje vecka för alla att besöka för samtal och köp av second-handvaror 
men under rådande omständigheter är café-verksamheten stängd. 

Volontärer sökes Just nu söker vi flera volontärer som vill hjälpa till i secondhandbutiken i Råsunda.  
Mejla till krets.solna@redcoss.se om du är intresserad!   
 

Nyhet! Projekt Mötesplats biblioteket 
Kretsen har inlett ett samarbete med Projekt Mötesplats biblioteket 
Syftet är att skapa en mötesplats där nyanlända kommer i kontakt med det civila 
samhället. Där de får möjlighet till stöd i sin språkutveckling och vägledning i enkla 
vardagliga frågor. Vi vill erbjuda en väg in till en meningsfull fritid och nätverk genom 
det civila samhället och genom att möjliggöra för nyanlända att ta del av förvaltningens 
fritidsutbud.  
Är du intresserad av att delta som volontär (utbildning kommer erbjudas) kan du 
skicka ett mejl till marknad.solna@redcross.se 
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Aktuellt från valberedningen  
Kretsstämma 22 februari 2022 
Vi söker personer som med stort engagemang vill leda kretsen och tillsammans med medlemmar och frivilliga utveckla 
arbetet. Läs mer här https://www.rodakorset.se/ort/stockholm/solna-stad/nyheter/medlemsbrev-oktober-2021/  
 
Du har fortfarande möjlighet att nominera personer till olika 
förtroendeuppdrag i kretsen.  
Kretsstämman 2022 ska besluta om: 
* ny styrelse bestående av ordförande och 6–7 styrelseledamöter 
* två revisorer samt en revisorssuppleant 
* minst tre personer till valberedningen 
 
Mejla snarast namn, e-postadress och/eller mobilnummer så att vi kan kontakta 
varje person och diskutera vad styrelsearbetet kan innebära. Skicka din nominering till barbro.miljand@gmail.com    
 
Med vänliga hälsningar från valberedningen Eva Engelsöy   Barbro Miljand     Robert Westerlund 
 

Aktuellt från Krisberedskapsgruppen  
Svenska Röda Korset är en del av Sveriges krisberedskap. I Solna finns en 
Krisberedskapsgrupp som i händelse av en kris kan erbjuda medmänskligt stöd och 
praktisk hjälp till drabbade och deras närstående. Vår verksamhet är ett komplement 
till övrigt stöd som ges i samhället.  
Vår grupp kommer under våren att ha en utbildningsdag i ”Att möta människor i 
vardag och kris med psykologiskt första hjälpen”  
Vill du vara med i detta viktiga arbete eller få mera information om 
krisberedskap? Vi behöver dig!  
Du är välkommen att höra av dig med frågor och intresseanmälan till  
Barbro Miljand, e-post krets.solna@redcross.se  
 

Aktuellt från Väntjänsten 
Väntjänsten, vår besöksverksamhet för äldre i Solna som sker i samverkan mellan Röda Korset, 
Solna stad och Äldreforum, vill nå ut till fler äldre som vill ha besök.  
Det kanske är du själv eller någon du känner.  
Anmälan görs på Väntjänstens telefon 08-655 82 64 (telefonsvarare) alternativt på mailadress 
vantjanst.solna@redcross.se . 

Aktuellt från Rödakorsvärdar på Karolinska sjukhuset 
Vi har varit i kontakt med ansvarig på sjukhuset i samband med att restriktionerna släpptes den 
9 februari men det är fortfarande besöksförbud vilket innebär att vi kan ännu inte kan starta upp 
vår verksamhet.  
När besöksförbudet släpps är vi dock redo att komma i gång omgående. 
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Aktuellt från Första Hjälpen 
Första hjälpen utbildningarna har en paus på grund av pandemin. 
 

Aktuellt från Träna svenska 
Träna Svenska har en paus på grund av pandemin 
 

Aktuellt från Styrelsen 
Den 8 februari hölls ett styrelsemöte som bland annat avhandlade frågor inför Kretsstämman den 22 februari. 
Kretsstämman kommer genomföras samtidigt på plats och digitalt via Teams. Mer information finns i kallelsen som har 
skickats ut under vecka 7. 
 
Har du frågor till Styrelsen är du välkommen att mejla dem till krets.solna@redcross.se 
 

Aktuellt från Marknad 
Under månaden som gått har tidningen Mitt i Solna haft en artikel om secondhandbutiker i kommunen, där fanns 
information om båda Mötesplatserna med! Guide: Loppisturné i Solna (mitti.se) 
Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av mars.  
Har du tankar, idéer eller information som ska tas med i nyhetsbrevet? Hör av dig till marknad.solna@redcross.se 

 
Ha det fint i den bleka februarisolen så hörs vi igen i mars! 
 

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

mailto:krets.solna@redcross.se
https://www.mitti.se/nyheter/guide-loppisturne-i-solna/repvaB!4opWM41MUdCW@4Eow4qq6w/
mailto:marknad.solna@redcross.se
https://www.rodakorset.se/ort/stockholm/solna-stad/

