
Ny träffpunkt för seniorer på Råslätt
Arbetet med att öppna en ny träffpunkt för seniorer på Råslätt beskrivs här.
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Bakgrund
Upprinnelsen till träffpunkten var att vi såg att de 
seniorer som vanligtvis besöker kommunens 
träffpunkter är en homogen grupp med likartad 
kulturell bakgrund. Med träffpunkt Råslätt vill vi ge 
utrikesfödda seniorer bättre förutsättningar att med 
behållning besöka en kommunal träffpunkt.

Mål
Vi vill ge möjlighet till en känsla av meningsfullhet och 
gemenskap för seniorer boende på Råslätt med omnejd 
oavsett kulturell bakgrund.

Förändringar som gjorts
Vi har letat lokal, rekryterat frivilliga, sökt medel till 
hälsoguider och nätverkat på Råslätt.

• Lokal – vi har haft möte med Jönköpings 
kommunala bostadsbolag, Vätterhem, fritidsgården 
Underground och kultur- och fritidsförvaltningen. 
Den första tillgängliga lokalen fungerade inte ur ett 
tillgänglighetsperspektiv, men så erbjöd kultur- och 
fritid oss att använda en lokal, bättre anpassad för 
seniorers olika behov.

• Frivilliga – vi har haft informationsträff i syfte att 
marknadsföra träffpunkten samt rekrytera frivilliga, 
rekrytering via etablerade kontakter och facebook.

• Hälsoguider – ett samarbete har utvecklats med 
hälsoguider för att nå utrikesfödda äldre. 
Hälsoguider kan ledsaga äldre till träffpunkten och 
på så sätt skapa trygghet för den äldre. Medel för 
att finansiera hälsoguidernas arvode har beviljats 
från kommunens anslag för integration och 
delaktighet.

• Nätverk – vi har bjudit in, mejlat och ringt 
föreningar, organisationer, verksamheter och 
betrodda personer på Råslätt för att skapa en känd 
och hållbar träffpunkt.

Antalet besökare på invigningen var 35 personer, veckan därpå 8 personer 
och därefter ett ökat antal.

Kundens delaktighet
Vid möten med frivilliga medarbetare har innehåll 
på träffpunkten diskuterats. Besökare på 
träffpunkten har fått komma med förslag. 

Resultat
Träffpunkten är igång med återkommande besökare.

Sammanfattning
Att inte ge upp och fortsätta tro på att det man 
jobbar för är möjligt.

 För att motverka ojämlik hälsa har hälsoguider 
utbildats  i ett samverkansprojekt med Regionens 
folkhälsosektion.
De som utbildas till hälsoguider är personer i olika 
samhällsgrupper med lokala nätverk bland invånare i 
de socioekonomiskt svaga områdena i Jönköpings 
kommun. På så sätt kan de bidra till  förbättrade 
levnadsvanor och hälsa i dessa områden.
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"Vilket trevligt 
initiativ, vi kommer 
nästa vecka också" 

" Åh, vad det här var kul" 
"Nästa gång jag 
kommer ska jag ta med 
min granne för det här 
var riktigt trevligt"

"Något sådant här har vi 
saknat" 


