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Alzheimer- och anhörigdagen
Välkommen till den nionde 
Alzheimerdagen i Upplands-Bro kom-
mun. Syfte med dagen är att öka kunska-
pen om demenssjukdom. Demens kallas 
ibland för de anhörigas sjukdom och i år 
anordnas Alzheimerdagen tillsammans 
med Anhörigdagen för första gången. 

Som anhörigvårdare är man ofta i en 
situation där den egna hälsan och väl-
befinnandet ligger långt ner på priorite-
ringslistan. Bra kost och  
motion kan påverka ens välbefinnande 
positivt och det är viktigt att ägna sig 
åt något som ger ork, lust och energi. 
Denna dag presenteras tips om hur man 
kan höja livskvaliteten hos såväl anhö-
riga som deras närstående. 

Välkommen till mötesplats och inspira-
tionskälla för alla anhöriga oavsett om 
det gäller psykisk ohälsa, alkohol- eller 
drogberoende, funktionsvariation eller 
demens. Även personer med demens-
sjukdom, politiker samt alla som är 
intresserade av anhörig- och  
demensfrågor, fysisk aktivitet, kultur för 
hälsa, gerontologi och hälsosamt åld-
rande är varmt välkomna. Både föreläs-
ningar och utställare erbjuder informa-
tion samt forum för diskussion.  
 

Forskning visar att genom en positiv 
inställning till åldern kan du bromsa 
åldersprocessen och lever 7,5 år längre. 
En positiv förebild är Lisbeth Zachrisson 
som var 2013 en av coacherna i SVT:s 
livsstilprogram ”Kan du slå en pensio-
när?”.
 
Sedan många år tillbaka har Lisbeth 
undervisat både barn och vuxna i balett, 
som danspedagog sätter Lisbeth stor vikt 
på rörelseglädjen. Oavsett åldern gör 
dans oss friskare, gladare och dansen 
kan minskar stress samt lindrar smärta, 
det finns även forskning som visar att 
dans har en förebyggande effekt på 
demens.  
 
Vid föreläsningen kommer Lisbeth att 
berätta bland annat om dansens positiva 
hälsoeffekter.  
 
Efter det firas vinnaren från 
Seniorkampen 2019.

Har du frågor kring dagen? 
 
Ring Kontaktcenter på telefon 
08-581 690 00. 
Ingen anmälan behövs.



Program 2 oktober 2019
Kulturhuset, Kungsängen

Kulturhuset, plan 2
13.00-17.30 Utställare i Kulturhuset, Kungsängen. Vi bjuder på fika. 

Stora scenen, Kulturhuset, plan 1
14:00-17:30 Stora scenen Moderator: Elisabeth Lauritzen, FOU nu 
 
Officiellt välkommande – Tina Teljstedt , ordförande vård- och 
omsorgsnämnden och Helena Åman, socialchef
 
Förebyggande enhetens aktiviteter 2019 
Föreläsning med Elisabet Söderström – om att vara anhörig till 
en person med demens 
Föreläsning med Lisbeth Zachrisson – om dans som hälsofräm-
jande aktivitet 
Seniorkampen – information om tävlingen och prisutdelning till 
vinnare
Konstauktion – Stora scenen
 
16.30 Mingel och musik med Anhörigföreningen, Röda Korset, 
Svenska kyrkan inleder kvällen/mingel 
 
17.30 Avslutning



telefon: 08-581 690 00  •  telefax: 08-581 692 40  •  organisationsnummer: 01-21 20 00-0100 

postadress: Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen  •  besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen

webbplats: www.upplands-bro.se  •  e-post: kommun@upplands-bro.se
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Utställningar på Alzheimerdagen
Utställare på Alzheimerdagen
Anhörigföreningen
Bibliotek
Biståndsenheten
Folktandvården
Vårdcentral Bro och Kungsängen
Kommunens kommunala vård-och 
omsorgsboende 
Förebyggande enheten för äldre
Minnesmottagningen
Pensionärsföreningar
Brandkåren Attunda 
med flera

Konstutställning med auktion
På konstutställningen presenteras ett 
urval av målningar från kommunens 
konstprojekt, där personer med 
demenssjukdom målar. Några av 
konstverken auktioneras ut. Pengarna 
går i år till Anhörigföreningen.

Internationella seniorkampen anordnas på initiativ av förebyggande enheten för äldre 
i Upplands-Bro kommun för första gången 2019! Gemensamt med nästan 400 delta-
gare från Sverige och Tyskland tränade pensionärerna i Upplands Bro kommun för en 
hälsosam och aktiv sommar! Vid Alzheimerdagen presenteras årets vinnare!  

Almost 400 participants have signed up for the international senior games in Sweden 
and Germany for being part of our vision to increase the activity and wellbeing at 
65 + across international borders! We proudly present the winners on october 2nd 
Kulturhuset i Kungsängen. 

Auf Initiative der Abteilung für Prävention für Senioren in Upplands-Bro kommun 
veranstaltet die schwedische Gemeinde die ersten internationalen Seniorenwettkämpfe 
in Schweden.Die Gewinner werden am 2 Oktober im Kulturhaus in Kungsängen 
präsentiert.

Internationella seniorkampen


