••• Hälsorummet Fyren

Resurscentrum Fyren
Lulsundsgatan 42

HÄLSORUMMET
– mer än en aktivitetslokal!
Varför ett hälsorum?
Forskning visar att det är
viktigt att vara aktiv, såväl
fysiskt, mentalt och socialt –
hela livet. Ett aktivt liv bidrar
till en bättre hälsa och ökar
livstillfredsställelsen. Du som
är äldre och funktionshindrad i
Luleå kommun är välkommen
att besöka hälsorummet.

Vad kan man göra?
Du får möjlighet att träna
självständigt i gymmet på
”öppen träning”. Boka lokalen
för att ordna frågesport,
ha gruppgymnastik,
motionsdansa eller spela
bordtennis och mycket mer.
Föreningar och organisationer
kan boka hälsorummet och
bjuda in till olika kostnadsfria
aktiviteter.
Socialförvaltningens verksamheter för målgruppen kan boka lokalen för
individuella och/eller gemensamma aktiviteter med och för kunderna.
Det är bara fantasin som sätter gränser för hälsorummet!

I hälsorummet finns:
Enklare gymutrustning med
träningscyklar, armcykel,
träningsapparater och ribbstolar.
Spel för inomhusbruk: boccia,
bowling, bordtennis, bollar och
pilkastning.
En stor golvyta som kan
användas för dans, gymnastik
och liknande aktiviteter.
Enklare kök för kaffe/tekokning.
Två stora bord med stolar (cirka 25 stycken).

Bokning och öppettider
Ett aktuellt schema finns uppsatt i lokalen. Vill man använda hälsorummet på
bokningsbar tid måste man alltid boka i receptionen på Fyren eller via telefon:
0920-45 47 70.
Öppettider måndag-fredag 08:00-17:00.

Välkommen!

Säg vad du tycker!
Har du synpunkter på socialtjänsten?
Berätta det för oss. Vi tycker att det är
värdefullt att få ta del av dina tankar, idéer
eller klagomål det ger oss en chans att
förbättra vår verksamhet.
Vår blankett ”Säg vad du tycker” finns
tillgänglig i alla våra verksamheter och på
kommunens hemsida:
http://www.lulea.se/omsorg--stod/sag-vad-du-tycker.html

Kvalitetspolicy
Med kvalitet, engagemang, omsorg och förståelse ska vi, inom ramen för gällande
lagstiftning, tillgodose behov som uppfyller våra medborgares önskemål.

Bemötande:

Varje medborgare/kund är unik och ska mötas med
omtanke och respekt

Tydlighet:

Vår information ska på ett korrekt och okomplicerat
sätt vara anpassad till mottagaren

Tillgänglighet: Vi ska se till att de som söker kontakt med oss får den
service de behöver utan omotiverat dröjsmål
Kompetens:

Vi ska ständigt utveckla vår förmåga och ha rätt
resurs för varje behov och för varje uppgift.
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