
 
 

FaR-aktivitetskatalog Sölvesborg höstterminen 2021 

 
Katalogen presenterar de aktiviteter som finns till förfogande för personer som 
har ett recept på fysisk aktivitet (FaR). Katalogen uppdateras inför terminsstart, 
två gånger årligen. Alla prisuppgifter i katalogen gäller mot uppvisande av FaR.  
 
På grund av coronapandemin finns det reservation för uppdateringen. För säkrast 
information vad som sker under hösten hänvisar vi till respektive aktivitets 
hemsida. 
 
PROMENAD 
PRO 
 
Tid och plats: samling utanför vårdcentralen, fredagar 10.00 
Kontaktperson: Anna-Greta Mörk, 0456-123 24  
Kostnad: gratis 
Beskrivning av aktivitet: Promenad i egen takt, ring och anmäl dig första gången. Intensitet: lätt 
 
STAVGÅNG 
PRO 
 
Tid och plats: samling idrottshallen Bokelund 5–6 deltagare, måndagar 09.30 
Kontaktperson: Lisa Mattisson 0456-101 96 
Kostnad: gratis 
Beskrivning av aktivitet: Promenad i egen takt, ring och anmäl dig första gången. Intensitet: lätt 
 
GYMNASTIK 
Mjällby AIF:s damklubb 
 
Damgympan i Mjällby AIF / Mjällby planeras att starta upp så fort som restriktioner och läget 
tillåter. 
Tid och plats: Mjällby idrottshall, tisdagar 19.00-20.00 
Kontaktperson: Margaretha Linder Wildt 0456- 524 75  
Hemsida: http://www.maif.se/start  
Kostnad: 200kr/termin 
Beskrivning av aktivitet: Deltagande i ordinarie gympaverksamhet. Intensitet: medel 
 
GYMPA, QIGONG 
Valjehälsan 
 
Tid och plats: Valjehälsan – sporthallen 
Vattengympa Tid: torsdagar 11.00–12.00 kontaktperson: Bodil Johansson 
Cirkelträning Tid: fredagar 10.00–11.00 Kontaktperson: Bodil Johansson 
Friskvårdsgympa Tid: måndagar 10.00–11.00 Kontaktperson: Andrea Matuska 
MediyogaTid: måndagar 9.00–10.00 Kontaktperson: Margareta Linder Wildt 

http://www.maif.se/start


 
 

Neurogrupp Tid: torsdagar 15.00–16.00 Kontaktperson: Bodil Johansson  
Artrosskola Tid: måndagar och onsdagar 16.00–17.00 Kontaktperson: Kaj Robertsson 
Med reservation för ändringar gällande tider. Anmälan per telefon: måndag, onsdag, fredag 
08:00 - 09:00, tisdag, torsdag 13:00 - 14:00, telefon 0456-32951 
Hemsida: https://valjeviken.se/   
Kostnad: 400 kr för listade på Valjehälsan och 800 kr för övriga/ 10 ggr 
Beskrivning av aktivitet: Stortutbud av olika typer av gympa. Träningens intensitet anpassas 
efter deltagarnas förmåga. 
 
RIDNING 
Sölvesborgs ridklubb 
 
Tid och plats: Sölvesborgs ridskola, ordinarie rid tider eller enskilt efter överenskommelse 
Kontaktperson: Malin Håkansson 0456-412 40, 0708-71 77 99 
Hemsida: https://idrottonline.se/SolvesborgsRK-Ridsport  
Kostnad: 250kr/lektion och alltid förbokning 
Beskrivning av aktivitet: Inga särskilda förutsättningar för att klara aktiviteten. Intensitet: 
lätt/medel 
 
STYRKETRÄNING 
ON training Center & Training ON Beach 
 
Tid och plats: Verkstadsgatan 6 Sölvesborg, Badstrandsvägen 2 Hörvik, måndag-söndag 05.30-
22:00(obemannat) bemannat vid överenskommelse 
Kontaktperson: Ola Nyhlin 0733 00 43 40. mail: ola@ontraining.se 
Intensitet: efter förmåga 
Hemsida: http://www.ontraining.se/    
Kostnad: 700 kr/ 12ggr, gratis prova på gång. För personlig tränare se prislista på hemsida  
Beskrivning av aktivitet: Tillgång till anläggningens gym och ordinarie gruppträningspass enligt 
schema. Tillgängliga pass morgon, lunch och kväll är: Medicinsk- och, Vinyasa yoga, Spinning, 
Cirkelträning, Kettlebells, Multifit, STARK senior och tyngdlyftning.  Personlig tränare finns att 
boka för hjälp med egna mål, efter egna förutsättningar. 
 
SPINNING, STYRKETRÄNING I GRUPP   
Fysicum 
 
Tid och plats: Fysicum, Löparevägen 4a, 29439 Sölvesborg, se hemsida för tider  
Plats: Kontaktperson: Marion Lundh, info@fysicum.se  
Hemsida: www.fysicum.se    
Kostnad: se hemsidan  
Beskrivning av aktivitet: Grupp- och individuellträning enligt schema, (Bodypump, 
Bodybalance, Bodycombat, CXworx, Sh´bam, GRIT, Zumba, Step) och fullt utrustat gym. 
Personlig instruktion ingår. Intensitet: lätt/ansträngande efter egen förmåga. 
 
YOGA 
Drömläge 
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Tid och plats: M/S Nordstjärnansväg 4 Djupekås, Sölvesborg, se tider på hemsida  
Kontaktperson: Ingrid Stigsdotter, telefon 0456- 50675, 070-592 87 95 
Intensitet: lätt 
Hemsida: http://www.dromlage.com/  
Kostnad: 15 % rabatt på ordinarie priser 
Beskrivning av aktivitet: Passar alla, barn, vuxna äldre, samt för dig med begränsad rörlighet. 
MediYoga är en terapeutisk form av Kundaliniyoga. Den innefattar mjuka kroppsövningar som 
anpassas efter utövarens förmåga, effektiva andnings- och koncentrationstekniker, 
djupavslappning och meditation. Det går bra att sitta på stol eller på liggunderlag i vanliga 
kläder. Vi erbjuder även Örtvandring, Meditationsvandring och Mindfulness vid minst 5 
deltagare och bokning. 
 
STYRKETRÄNING och GYMPA 
Regionhälsan (för regionanställda) 
 
Tid och plats: Regionhälsan, Karlskrona, Karlshamn. Kontakt tas för tidsbokning 
Kontaktperson: Karlskrona: Erica Söderqvist 0454-73 62 79 
Kontaktperson: Karlshamn: Erica Söderqvist 0454-73 62 79 
Kostnad: de flesta aktiviteterna är gratis 
Hemsida: Företagshälsovård (ltblekinge.org)Start / Anställning och arbetsmiljö / Arbetsmiljö och 
hälsa / Företagshälsovård 
Beskrivning av aktivitet: Aktiviteter såsom styrketräning, stavgång, pulspromenad, 
konditionsträning, core, pilates, boll och gummibandsträning. För utförlig information kontakta 
Friskvården eller se information via regionens intranät. 
 
SKOJ PÅ HOJ- Cykelorientering 
BroSö OK 
 
Tid och plats: Sölvesbord/Bromölla tätort med omnejd, återkommande aktivitet men olika 
rundor. 
1/5–30/9 2021 under dygnets alla timmar, du bestämmer själv. 
Kostnad: 70 kr/karta  
Utlämningsställe för kartor: Medborgarkontoret i Sölvesborg samt biblioteket i Bromölla. 
Hemsida: https://www.brosook.se/ 
Kontaktperson: brosook@gmail.com 
Beskrivning av aktivitet: Cykelrunda kring Sölvesborg och Bromölla där du själv väljer hur långt 
du vill cykla. Du besöker kontrollpunkter där det gäller att para ihop rätt bild med kontrollen.  
Därefter fyller man i ett startkort som medföljer. Startkortet ska sändas in eller lämnas till 
kontaktpersonen senast den 15/10 – 2021 för att vara med i utlottning av presentkort. Utförliga 
instruktioner medföljer kartan. Intensitet: Lätt. Nivåanpassad aktivitet efter förmåga. 
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