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Anmälan till Seniorkollo för äldre 25-27 augusti 2021  
 

Namn: ____________________________________________________  

Adress: ___________________________________________________  

Telefon: ___________________________________________________  

E-post: ____________________________________________________  

Personnr: __________________________________________________  

Anhörigs namn och telefonnummer: _____________________________  

__________________________________________________________  

 

Kan du klara dig själv utan hjälp av annan person? Om nej, vad behöver du 

hjälp med?  ________________________________________________  

__________________________________________________________  

Har du socialt umgänge i den utsträckning du önskar?  

☐ JA ☐ NEJ  

Skulle du säga att du besväras av ensamhet?  

☐ JA ☐ NEJ  

Övrigt (ex diabetes, allergier, specialkost eller annat): 

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________     
 
 
 
☐ Jag godkänner att mina uppgifter hanteras i enlighet med GDPR 

dataskyddsförordningens artikel 6.1. 

Med reservation för sena och snabba ändringar. Arrangemanget anpassas 
efter och följer gällande rekommendationer och restriktioner för Covid-19. Du 
ska kunna uppvisa ett negativt test antaget i anslutning till aktiviteten. Vid 
deltagandet ska du vara symptomfri.  

Seniorkollo 25-27 augusti 2021 för 
dig som är äldre och bor i Nora 
kommun  
 
25-27 augusti 2021 erbjuds du som är över 65 år, känner dig ensam och vill 
umgås med nya vänner, att delta på seniorkollo i Nora med omnejd.  
 
Seniorkollo kommer att äga rum 25-27 augusti, kl 10-16. 
Det finns plats för 20 personer, dag 1 och 2. Dag 3 är öppet för alla i berörd 
målgrupp. Kollot sker dagtid och delvis kvällstid.  
 
Seniorkollot är kostnadsfritt och inkluderar både aktiviteter och måltider.  
 
Program för dagarna  
Programmet genomförs i samverkan mellan Nora kommun, Väntjänsten, 
PRO, SPF, Röda korset, och Region Örebro län. Fler föreningar och 
organisationer kommer att medverka. Kollot kommer att ha fokus på hälsa 
och livskvalitet. Vi kommer till exempel att erbjuda föreläsningar, 
friskvårdsaktiviteter och social samvaro i skön atmosfär med vackra 
omgivningar.  
Dag 1 bussrundtur med stopp för trivsamma aktiviteter; Dag 2 aktiviteter i 
Nora Folkets park; Dag 3 alla över 65 år är välkomna till Nora Folkets park 
 
Anmälan  
Anmälan måste ske senast 8 juni. Anmälan gäller samtliga dagar. Vi kommer 
ringa alla och ställa några frågor. Innan midsommar kommer du få besked om 
du har fått plats eller ej. Vid uteblivit deltagande utan giltiga skäl sker en 
debitering på 500 kronor. 
Du kan anmäla dig genom att fylla i anmälan på www.nora.se/seniorkollo eller 
på nästa sida och skicka den till:  
 
Peter Björklund Har du några frågor? Kontakta Peter, 
Tingshuset  073-654 28 23 eller peter.bjorklund@nora.se 
713  80  NORA 

http://www.nora.se/seniorkollo
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