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Funderar du på 
ditt boende?
Äldredagen 
9 november klockan 11–15 
Kortedala Forum



Program på scen

11.05  Så funkar solel
 Björn Lundqvist, energi-  
 och klimatrådgivare

11.30 Trygghetsboende  
 – gratis pluserbjudande för  
 personer över 70 år
 Henrik Ehrlington, fastighetskontoret,  
 berättar om hur det fungerar och var  
 trygghetsboendena finns

12.00 Örhängen bland kända opera- 
 arior och romanser
 Ellenor Lorentsson med pianist

12.20 Stadsutveckling i Östra Göteborg
 Stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret  
 och fastighetskontoret berättar om  
 planerna för stadsdelen

12.45 Hur bodde man i Gamlestan´ för  
 500 år sedan? 
 Arkeologen Amanda Azzopardi berättar  
 om hus och hem i 1500-talets Nya Lödöse

13.10 Det smarta hemmet 
 Stephan Begic, Stena Fastigheter, berättar  
 om smarta IT-lösningar för ditt hem
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13.30 Värt att tänka på om ljusets  
 betydelse 
 Simon Malmström, ljusdesigner från  
 Tengbom, berättar om ljusets betydelse  
 för vår livskvalitet

14.05 När man kom till paradiset
 Lars Persson, Kortedala museum 

14.20 Hälsofrämjande- och förebyggande  
 enheten presenterar sig

14.30–15.00 Rocka loss till blues  
 och Elvislåtar 
 Underhållning med Carl & the Foolin´Jukes

Måltidsenheten  
serverar

VARM SOPPA 
klockan 12–13.30



Kom och träffa oss  
klockan 11–15

Behöver du se över din privatekonomi?
Behöver du flytta trots att du har skulder? Ställ 
dina frågor och få ekonomitips. Kom och prata 
pengar med budget- och skuldrådgivare

Ska du flytta?
Få hjälp med vilket elavtal som är billigast och 
vilka lampor du ska välja. Fråga energi- och 
klimatrådgivare om allt som rör energianvändning

Blåst av flyttfirman eller lurad av mäklaren?
Konsumentrådgivare svarar på dina frågor och 
berättar om dina rättigheter som konsument 
och vad du kan göra om du får problem

Sköna gröna vackra rum
Biblioteken i Östra Göteborg inspirerar

Två rum och kök
Kortedala museum

Hur fungerar din bostad för dig?
Fastighetskontoret berättar om bostads- 
anpassningsbidrag

Att söka bostad
Boplats Göteborg och Medborgarkontoret

Nybyggnation på Kortedala Torg och 
vad är Gratisbutiken i Kortedala?
Bostadsbolaget tillsammans med föreningen 
Nysta 

Nyproduktion, trygghetsboende och  
gårdsföreningar
Poseidon berättar mer

Familjebostäder berättar om sitt  
trygghetsboende



Upplev lägenheten innan den är byggd
Testa VR-glasögon med Stena Fastigheter

Vilka spår lämnade Nylöseborna efter sig? 
Botanisera bland föremålen från de arkeologiska 
undersökningarna i Gamlestaden. Arkeologerna  
från utgrävningarna visar och berättar

Minimera brand- och skaderisker
Brandskyddsföreningen Väst

Företagarföreningen Kortedala torg 
Information och erbjudande

Tungt att bära hem matkassarna?
Hemköp visar hur du e-handlar 

GöteborgsLokaler – det händer på torget

Störd av dina grannar?
Störningsjouren berättar om sitt arbete

KONFERENCIER  
Casper Janebrink   

SÅNGARE I 
ARINGARNA



Allt handlar inte om att se bra 
Synskadades Riksförbund i Göteborg berättar  
om möjligheter till stöd och hjälp

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. 
Och det ska ligga i Bergsjön

Stadsutveckling i Östra Göteborg  
– vad händer i stadsdelen?
Stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och  
fastighetskontoret

Få hjälp med din cykel och sluta slänga mat!
Cykelköket och Solidariskt Kylskåp berättar

Vad menas med åldersvänlig stad?
Senior Göteborg

Vi bryr oss om din hörsel
Hörselskadades förening i Göteborg

Vad kan stadsdelens fixare hjälpa  
dig med?
Hälsofrämjande- och förebyggande enheten

Mingla med representanter från  
Pensionärsrådet eller en politiker  
i stadsdelsnämnden

Programmet gäller med reservation 
för ändringar.



Besök Renovas utställnings- 
container och få ny inspiration 

om hur du kan tänka kring åter-
vinning och avfallshantering.  

Ställ frågor till personalen  
och var med och tävla!

 Från klockan 10.30
på Kortedala torg,  

utanför Forum
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Göteborgs Stad, Östra Göteborg, i samarbete med:

Trygghetsboende – vad är det?
Bostadsbolaget, Familjebostäder och Poseidon 
visar

Vad kan stadsdelens fixare hjälpa dig med?
Hälsofrämjande- och förebyggande enheten

Vill du lära dig att laga din cykel?
Ta med dig din cykel och träffa Cykelköket i  
Gamlestaden

Nyfiken på Gratisbutiken Kortedala?
Kom och träffa dem

Kom och prata med en biståndshandläggare 
De finns på plats klockan 11–12 varje dag

Skapa genom återbruk 
Tag med något av glas och få hjälp med  
att gravera eller måla

Gilla oss på Facebook för att få 
information om våra aktiviteter

Gå in på facebook.com  
I sökfältet skriver du något av följande:

Träffpunkter i Östra Göteborg 

Frivillig för äldre i Östra Göteborg 

Anhörigstöd i Östra Göteborg

Missa inte minimässan  
på Kortedala torg  
6–8 november klockan 11–14
Besök vår lokal och personal på Kortedala Torg 3 
(i före detta Handelsbankens lokal). Under dessa 
dagar kan du ta del av information och inspiration. 
Du kan också vara med och skapa genom återbruk. 


