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Vilken träffpunkt befinner du dig på?

Totalt

Ekbacken 14 6.70%

Gislow 56 26.79%

Hestragården 13 6.22%

Klockaregården 70 33.49%

Lugnet 7 3.35%

Mariagården 27 12.92%

Solbacka 22 10.53%

Totalt antal 209

Medelvärde 3.81

Typvärde 4

Vilka av dessa aktiviteter intresserar dig?
Markera de aktiviteterna som intresserar dig nedan
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Totalt

Underhållning sång & musik 178 85.58%

Föreläsare 94 45.19%

Bingo 75 36.06%

Tipspromenad 80 38.46%

Gymnastik 94 45.19%

Quigong 41 19.71%

Skapande aktiviteter 61 29.33%

Studiecirklar 48 23.08%

Vävning 35 16.83%

Andakter 77 37.02%

Promenader 69 33.17%

Utflykter 74 35.58%

Bridge 17 8.17%

Boule 22 10.58%

Sällskapsspel 39 18.75%

Totalt antal 208

Medelvärde 6.26

Typvärde 1

Önskemål om annan aktivitet:
Se bilaga 1

Hur ofta tar du del av träffpunktens aktiviteter?
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Totalt

Flera gånger per vecka 81 39.90%

En gång per vecka 72 35.47%

Mindre än en gång per vecka 10 4.93%

Någon gång per månad 25 12.32%

Mer sällan 15 7.39%

Totalt antal 203

Medelvärde 2.12

Typvärde 1

Hur intressanta är aktiviteterna?

Totalt

Antal svar 160

Minsta värde 2

Högsta värde 5

Total 760

Medelvärde 4.75
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Tycker du att personalen på träffpunkten har ett bra bemötande?

Totalt

Antal svar 185

Minsta värde 4

Högsta värde 5

Total 915

Medelvärde 4.95

Hur nöjd är du med aktivitetstiderna?

Totalt

Antal svar 170

Minsta värde 1

Högsta värde 5

Total 797

Medelvärde 4.69

Hur troligt är det att du skulle rekommendera träffpunktens aktiviteter till en
vän?

Totalt

Antal svar 172

Minsta värde 1

Högsta värde 5

Total 833

Medelvärde 4.84
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Övriga synpunkter:
Se bilaga 2
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Bilaga 1

Kolumn: Totalt

64247 Gjuta i betong

64318
Våffel café
Skivor till kaffet
Tillgång till Värnamo nyheter

64392 Lyssna på dansmusik

64458 Kortspel

64466 Studiecirklar, data och telefoni

64467 Balans och styrka

64534 Frågesport

64540 Dans

64541 Keramik

64545 Filmvisning, våffelcafé oftare

64553 Studiecirkel i IT, mobiler mm.

64557 Mattcurling

64560 Balans och styrketräning

64561 Balans och styrka.

64777 Balansträning

64800 Prova en padda

64801 Prova på en padda

64831
Man ska ha möjlighet att gå fm gislow utan att delta i ngn aktivitet.man kanske bara vill träffa vänner och sitta
och prata och dricka en kopp kaffe eller bara sitta och läsa en tidning, kanske skaffa en läshörna med dagens
tidining

64834 Musikquis,3 mannalag vinprovning mer pub
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64855 Svenska sånger som de äldre är uppväxta med så att de kan sjunga med

64869
Det
Är bra som det är

64893 Balans och styrka.

64894 Julpyssel

64898 Stående qigong

64899
Yoga
Balans och styrka träning

64901 Balansträning

64902 Balansträning

64903 Balansträning

64904 Studiecirklar data och telefoni

64905 Balansträning

64906 Balans och styrketräning

Totalt 31 svar
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Bilaga 2

Kolumn: Totalt

64218 Vore bra om ni införde Life Kinetik och utbildar personal till detsamma

64231 Tycker att pensionärer ska få tider före psyk

64318 🍁

64320 Annonsera mer så att fler kommer hit

64462 Bra med gympa för alla, måste finnas

64466
Mariagården var tidigare mer liv i. I dag syns inte en enda boende där.
Restaurangen kunde servera subventionerad mat till 60+.
Att man skulle ha en cafeteria.

64486 Stavgång

64529
Mycket viktigt att aktiviteterna finns.
Förebyggande på alla sätt.

64545 Ersättare vid personalens frånvaro. Inte stänga Träffpunkten.

64553
Utöka aktiveringspersonalen. Förebyggande mot ensamhet.
Obs! inga neddragningar av träffpunktens verksamhet på Klockaregården!

64562 Regelbundet samma tid varje vecka.

64564 Om någon personal är borta ska inte verksamheten stanna av.

64579 Det skulle vara bra om man kan komma fler eftermiddagar till vävning.

64580 Sluta skära ner tjänster i aktiveringen.

64601 Viktigt att ej minska på personal och aktiviteter eftersom fler äldre ska bo hemma längre.

64602 Mycket viktig verksamhet för kropp och själ. Gemenskap ligger högt på möjligheten att må bra.

64603 Denna verksamhet är mycket viktig! Lägg inte ner något!

64638 Mycket trevligt och detta måste värnas så det får en fortsättning.

64641 När någon i personalen är borta får inte aktiviteterna avstanna.
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64643 En otroligt betydelsefull samlingspunkt!!

64688 Får inte fattas ledare

64693 Önskar att man kan använda swish på träffpunkt

64695 Önskar att betala med swish

64831

Gislow bör hållas öppet alla dagar i veckan. Jag anser att gislow ska återställas till sin forna form när det gäller
lokaler, personal och verksamhet.
Gislow ska vara förbyggande verksamhet som betyder aktiviteter och stimulans för både kropp och knopp.
Gislow ska vara en plats för gemenskap som ger trygghet och trivsel.

En sådan förebyggande verksamhet är enligt all forskning till hjälp för oss pensionärer att utvecklas, hålla formen
och förmågor för att klara oss själva utan vårdbehov så länge som möjligt

64834 Skönt att ha gemenskap på träffpunkten speciellt för mig som bor ensam

64863 Hestragården har en underbar personal.Är jättenöjd.

64892
Jag skulle önska att Kom i gång aktiviteten skulle vara varje vecka.

Personalen på Kom i gång är mycket duktig. Kommer på och lär ut nya rörelser som är nyttiga för oss deltagare.

64893 Önskar regelbundna aktivitets dagar.

64896
Orolig för att detta ska försvinna.
Borde annonseras mer, många vet inte vad som arrangerat.

64897 Alltid samma dag

64898
Bra med återkommande regelbundenhet.
Lättare för oss alla.

64899
Gympa och yoga är värdefulla aktiviteter som hjälper kropp och knopp att hålla igång och förebygga förslitningar.
Vi vill ha regelbundna aktiviteter varje vecka.

64900 Regelbundna tider

64903
Styrka och balans 9.15 istället för 10.15
Önskar ha träning varje vecka.

64904

Vill ha regelbunden tid.
Mariagården var tidsresa mer liv i. I dag syns inte en enda boende där.
Restaurangen kunde servera subventionerad mat till 60+.
Att man skulle ha en cafeteria.

64905 Regelbunden träning

64906 Tidigare fanns också stående qigong, yoga och gymnastik i kommunens regi.
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Jag tycker att dessa tideräkning införas igen på förmiddagen.
Att ha denna förebyggande verksamhet är mycket intelligent av en kommun. Det gör att folk håller sig på benen
högre upp i åldern och det tjänar kommunen på.

64907 Kunde vara litet mer tider.

64935 Bra med regelbundna dagar

64969 Det är bra om det är kontinuitet. Dvs samma veckodag, men det är inget måste för min del.

65001 Klädförsäljningen

Totalt 41 svar
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