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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 
                10.30-11.00 Sittgymnastik 
Lördag Stängt 

 
 

Mötesplatsen är öppen varje vecka för alla att besöka för köp av second-handvaror, samtal och fika. 
 
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. 
 
Just nu söker vi flera volontärer som regelbundet vill hjälpa till i secondhandbutiken i Bergshamra.   
Mejla till krets.solna@redcoss.se om du är intresserad!   
 
Efterlysning!  
Finns det en behörig elektriker som vill hjälpa till? På mötesplatsen i Bergshamra finns det ett trasigt el-uttag samt 
flera lysrör som behöver bytas. (Röda Korset står för materialet). Hör av dig till krets.solna@redcross.se eller direkt till 
mötesplatsen i Bergshamra på telefonnr 070-07228037  
 

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  
 
Efterlysning av sommarleksaker! 
Har du leksaker eller spel och pussel för barn som du inte använder? Skänk dem till oss så kan fler barn få leka, spela 
och pussla i sommar. 
Just nu söker vi flera volontärer som regelbundet vill hjälpa till i secondhandbutiken i Råsunda.  
Mejla till krets.solna@redcoss.se om du är intresserad!  
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Aktuellt från Rödakorsvärdar på Karolinska sjukhuset 
Arbetet på Karolinska flyter på bra efter uppehållet för pandemin och två värdar har 
tillkommit.  
Som vanligt gör vi ett uppehåll i vår verksamhet under sommaren. Sista dagen som vi 
kommer att vara på plats är 16 juni och vi återkommer den 22 augusti.  
Kontaktpersoner för Rödakorsvärdarna är Ingela Månson och Ann-Marie Wahlbäck.  
Om det här är något för dig eller om du vill ha mer information kontakta oss på e-
post: krets.solna@redcross.se 
 

Aktuellt från Styrelsen 
Nu har den nya styrelsens arbete startat upp, flera styrelsemöten har 
hållits och frågorna som tagits upp har varit om bland annat ekonomi, 
personalfrågor, arbetsfördelning, administration och hållbarhet.  
Nästa möte för styrelsen är den 15 juni. 
Har du frågor som du vill att styrelsen tar upp?  
Mejla till krets.solna@redcross.se 
 

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 krets.solna@redcross.se  
 
Aktuellt från Träna svenska/språkkafé 

Träna svenska 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 höst startar även Träna svenska upp i Råsunda. Mer info om det i nästa 
nyhetsbrev. 
 

Projekt Mötesplats biblioteket 
Mötesplats Biblioteket, är ett projekt i samarbete med Solna Röda Korset, har nu 
startat i gång på allvar.  
Projektet syftar till att hjälpa nyanlända med språkträning, kontakt med 
myndigheter, tips och ingångar till sport- och fritidsaktiviteter m.m.  
Intresseanmälan till goran.skejo@solna.se  
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Aktuellt från Väntjänsten 
Aktuellt från Väntjänsten  
Väntjänsten, vår besöksverksamhet för äldre i Solna, gör regelbundna besök hos äldre som bor 
hemma i sin lägenhet men även hos de som bor på ett äldreboende.  
 
Vill du ha besök 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 har just nu en paus. 
 
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 
 

 
Nästa nyhetsbrev kommer runt midsommar! 
 

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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