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SOCIAL OMSORG SOC   

Ledning Äldreomsorg myndighet   

Hans Wallöf   

 

Utvärdering Seniordagen 2018 

 

 

Bakgrund 

På initiativ av socialchefen beslutade socialnämnden att en Seniordag skulle hållas under 

våren 2018. Under Seniordagen skulle socialnämndens kvalitetspris för särskilt boende delas 

ut. Avdelning äldreomsorg fick uppdraget att planera för och genomföra dagen.  

Seniordagen ägde rum mellan kockan 12-15 den 12 juni i kommunhusets entré. Dagen 

innehöll en mässa med utställare, utdelning av socialnämndens kvalitetspris för särskilt 

boende och ett dialogcafé med politiker och chefer. Mellan klockan 15-16 höll Amelia Adamo 

en inspirationsföreläsning i Tibble kyrka. 

Målgrupp och syfte 

Målgrupp var främst kommunens äldre invånare (från 65 år) som ännu inte har insatser från 

kommunen. Även anhöriga sågs som en målgrupp. 

Fokus för dagen var förebyggande arbete utifrån socialnämndens mål att stärka den enskildes 

möjlighet att leva ett självständigt liv. En avsikt var att visa på vad man som äldre kan göra för 

att påverka sin egen situation men också på det stöd som finns den dag man behöver det. 

Dagen skulle: 

 Bidra till att Täbybor så länge som möjligt ska kunna behålla hälsa, självständighet, 

valfrihet och kontroll över sitt liv. 

 Bidra till ökad upplevd trygghet. 

 Inspirera till fysisk aktivitet och social gemenskap. 

 Informera om vad Täby kommun erbjuder i form av stöd och service.  
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 Erbjuda möten och dialog mellan Täbybor och politiker, myndighet, utförare, föreningar och 

företag. 

 Ge kunskap om RUT-tjänster och dess möjligheter för valfrihet och självbestämmande.  

Arbetsgrupp och Olin event 

En arbetsgrupp bestående av utvecklingsledare och äldrestödjare från avdelning äldreomsorg, 

två kommunikatörer och näringslivskonsulent från kommunledningskontoret planerade 

Seniordagen. Gruppen träffades regelbundet under våren. 

Täby kommun har upphandlat Olin event som stöd vid arrangemang. Olin event var ett stöd i 

planeringen och genomförandet av dagen. Olin event ansvarade för placeringen av 

mässdeltagarna, riggning och nedmontering av bord, stolar m.m. samt kaffeserveringen. 

Pensionärsföreningarna 

Samtal om Seniordagens utformning och innehåll hölls med kommunala pensionärsrådet och 

styrelserna för de lokala SPF Seniorerna- och PRO-föreningarna. Pensionärsföreningarna 

deltog som utställare under mässan, men också som värdar under dagen med uppgift att visa 

besökare tillrätta, skapa kontakt och svara på frågor.  

Samarbetet med pensionärsföreningarna var positivt utifrån flera aspekter. Värdskapet 

hanterades på ett positivt och ansvarsfullt sätt. Pensionsföreningarna bidrog med tankar och 

idéer inför arrangemanget. De har även värdefull kunskap och erfarenheter om målgruppen. 

Det var positivt att kommunen och föreningarna arbetade tillsammans och lärde ”känna” 

varandra. Det hade varit bra om värdarna varit lättare att lägga märke till för besökarna. De 

hade namnbrickor på vilka det stod Värd och föreningstillhörighet (SPF eller PRO). Till ett 

kommande tillfälle bör man som värd ha på sig en banderoll eller något annat tydligt 

utmärkande.  

En synpunkt från pensionärsföreningarna är att den 12 juni tidsmässigt var i senaste laget. Det 

hade varit bättre om Seniordagen hållits tidigare under våren alternativt under hösten. Av 

erfarenhet vet föreningarna att en stor del seniorer är bortresa under försommaren. Det var 

även så att en pensionärsförening hade en egen utflyktsresa just den 12 juni. 

Inför en kommande Seniordag bör även representanter från kommunala rådet för 

funktionshinderfrågor finnas med i planering och förberedelser. 

Marknadsföring 

Marknadsföreningen av Seniordagen gjordes 

 via kommunala pensionärsrådet, pensionärsföreningarnas och Tibble församlings 

kanaler 

 genom annonsering i lokalmedia 
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 i kommunens kanaler som webb, sociala medier och Ditt Täby 

 via affischering på bibliotek och Seniorcenter 

Kvalitetspris 

Seniordagen inleddes med att socialnämndens ordförande delade ut Kvalitetspris särskilt 

boende 2017 till åtta särskilda boenden. Diplom och blommor överlämnades till pristagarna. 

 

Till ett kommande tillfälle kan prisutdelningsceremonin utvecklas med ett tydligare fokus på 

prisets syfte och vad företagen gjort för att erhålla det. En förklaring till att prisutdelningen 

genomfördes relativt snabbt, inom 30 minuter, var att den inte helt stämde med målgruppen 

och syftet för Seniordagen. 

Utställare 

På grund av utrymmet var antalet mässdeltagare begränsat och alla som ville delta kunde inte 

göra det. En ambition inför mässdelen var att få en bredd och variation av utställare. Under 

mässan medverkade följande företag, organisationer, föreningar och kommunala 

verksamheter. 

Täby kommun, 

biståndsbedömare, 

bostadshandläggare 

Täby kommun, 

heminstruktörer 

Täby kommun, 

säkerhetsenheten 

Täby kommun, 

seniorlägenheter 

Täby kommun, biblioteket Täby kommun, 

Seniorcenter 

SeniorNet Brandförsvaret Polisen 

PRO SPF Täby församlings 

diakonala verksamhet 

Kyrkornas secondhand Villa Nest AB Seniorval 
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SATS Friskis Veteranpoolen 

EyeCenter Kloiber Omsorg Picard Täby centrum 

Pistill Alert senior Stockholm 

Nordost 

Rehab Nordost Täby 

Röda korset Hörselskadades förening Norlandia Care 

Apoteket Hjärtat Furuhöjden Synskadades riksförbund 

Dialogcafé och politikermedverkan 

Förutom prisceremoni och mässa fanns det möjlighet för besökarna att fika (kostnadsfritt) på 

dialogcaféet som var öppet parallellt med mässan. I samband med caféet fanns det tillfälle att 

samtala med Täbypolitiker, socialchef, avdelningschef och representant från kommunens 

kontaktcenter. 

Kaffeserveringen klarade inte fullt ut att servera fika till besökarna. Det bildades endast en kö 

trots att man kunde ta kaffe från två håll. En del besökare valde att avstå fikat. Det behöver 

organiseras på ett annat sätt vid ett annat tillfälle. Det framkom inte tydligt att det fanns såväl 

glutenfritt som laktosfritt alternativ.  Det gäller också att försöka hitta ett sätt att få 

genomströmning på caféplatserna då flera besökare satt vid fikaborden relativt lång tid.  

Det var svårt i planeringen att bedöma hur många besökare som skulle komma till 

Seniordagen. Kaffe och thé med tårta beställdes för 500 personer, vilket visade sig vara en 

god gissning. 

Det finns anledning att i framtiden fundera på hur de närvarande politikerna blir mer synliga för 

besökarna. En viktig del med dagen var att besökarna skulle kunna samtala med och ställa 

frågor till politiker och chefer.  Vi behöver även vara bestämdare gentemot politikerna när det 

gäller svar om deltagande.  
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Fika med tårta fanns att få i dialogcaféet. 

 

 

Socialnämndens ordförande Thomas Nilsonne och socialchef Claes Lagergren. 

Inspirationsföreläsning 

Aktiviteterna i kommunhuset avslutades klockan 15. Därefter höll Amelia Adamo en 

föreläsning i Tibble kyrka med utgångspunkt i hur dagens seniorer lever sina liv. Anledning till 

att föreläsningen hölls i kyrkan var att så många som möjligt skulle ha möjlighet att lyssna till 

den. Tibble teater var bokad till ett annat arrangemang och det fanns ingen annan lämplig lokal 

än kyrksalen när kommunhuset.  

Kyrkan var i det närmaste full av åhörare. Föreläsningen var uppskattad och efter 

föreläsningens slut var det flera personer som var framme och ställde frågor och bytte några 

ord med Amelia. 
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Amelia Adamo föreläser i Tibble kyrka. 

Besökare 

Uppskattningsvis 500 personer besökte Seniordagen. Arrangemanget startade klockan 12. 

Många besökare kom tidigt. Vid start var cirka 200 redan på plats. Det hade behövts fler 

sittplatser, förutom caféet, de var för få. En ordningsvakt var beställd till dagen i syfte att vara 

behjälplig med att hålla ordning om det behövdes vid alltför många besökare. I kommunhuset 

får inte vistas hur många personer som helst under en arbetsdag. Ordningsvakten behövde 

inte agera på något sätt. 

Av besökarna fyllde 106 personer i en utvärdering, se bilaga 2. Av dem som besvarade 

enkäten uppgav 95 procent att de upplevde Seniordagen som bra eller mycket bra. Det fanns 

även möjlighet att i fritext lämna kommentarer, vilket flera gjorde, se bilaga 2. Som tack för 

utvärderingen fick den svarande en give-away i form av ett minitouchverktyg med Täbyloggan 

som används till mobiltelefoner. 

 

Bild från Seniordagens mässdel. 
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Bild från caféet. 

Utvärdering 

Förutom den utvärdering som besökarna gjorde har utställarna fått möjlighet att lämna 

synpunkter. Dessa redovisas i bilaga 3. Flera goda synpunkter att ta med inför en kommande 

Seniordag har lämnats av besökare och mässdeltagare. Att notera är att 

utvärderingsenkäterna lämnades in innan Amelia Adamos föreläsning startade i kyrkan. 

Ekonomi 

Seniordagens budget var på 100 000 kronor. Kostnaden för dagen blev 94 953 kronor. I denna 

summa ingår kostnader för Kvalitetsprisceremonin. 

Slutord 

Sammanfattningsvis blev Seniordagen ett positivt evenemang och syftet med dagen 

uppnåddes. Många besökare och mässdeltagare har uttryckt sig positivt över dagen. Det visar 

inte minst resultatet att 95 procent av besökarna som fyllde i utvärderingen upplevde dagen 

som bra eller mycket bra.  Flera formulerade i frisvar att man önskar att Seniordagen ska bli 

årligt återkommande och att det finns ett behov av en sådan här dag. Om det blir ytterligare en 

seniordag bör denna arrangeras tidigare under våren alternativt under hösten. 

Planeringsmässigt vore det bra med en längre framförhållning. Utifrån genomförandet av Täby 

första Seniordag finns det många idéer och synpunkter som kan tas tillvara inför en eventuellt 

kommande seniordag. Till exempel att vi då får ta höjd för att antalet besökare ökar. 
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Bilaga 1 

Bild på utställarnas placering. 
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Bilaga 2 

Utvärdering besökare Seniordagen 2018 

Hur är ditt helhetsintryck av SENIORDAGEN? 

 

Nedan redovisas kommentarer som lämnades som frisvar i utvärderingsenkäten.  

Vad var bra? 

Trevligt upplägg. Info om 

friskvårdsaktiviteter. 

Kaffe + tårta. 

Mötas och träffas. Många olika 

serviceföretag. 

Mötet med andra i liknande 

situation. 

All positiv information. Mycket information. All information. 

Utbytet. Olika stödfunktioner visar 

upp sig. Mkt bra med 

"ovanliga" utställare ex 

Picard ex Secondhand. 

ALLT. 
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Antalet besökare och 

deltagande föreningar. 

Träffa andra seniorer. Ja men lite rörigt. 

Alla föreningar och 

institutioner fick visa upp 

sig. 

Arrangemanget, tårtan. Intressant. Nya intryck. 

Massor med erbjudanden 

för pensionärer. 

Utbud många bra. Intressant, informativt. 

Allt jag tittade på var bra. Hjälp med alla frågor. Så olika inriktningar. 

Prata med andra om livet. Att träffa folk och få 

information. 

Alla tips och hjälp man kan 

få samlat. 

Många bra utställare och 

gott kaffe! 

Kaffet och kakan. PRO. Hörsel, fixargrupp. 

Välkomnande atmosfär. Träffa bekanta. Att träffa alla från 

kommunen. 

SPF. All information. Hela arrangemanget. 

Mångfalden. Information och entusiasm. I stort sett allt. 

Brett utbud av utställare. Så mycket bra info om vad 

som finns i Täby. 

All information om olika 

möjligheter som finns. 

Mycket bra info. Många bra representanter. Allt. 

Mycket information. Tårtan. Fick tips om olika 

"VETERANPOOLER". 

Många utställare. Mycket folk, kul. Så många träffpunkter. 

Bra info. Det mesta. Olika företag att tala med 

och få information. 

Samling av flera aktiviteter 

under samma tak. 

Omfattningen, 

helhetsintryck, kul. 

Träffa likasinnade. 
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Mångfalden. Allmän info. Prata med park i Täby. 

Så många intressanta 

utställare på samma gång. 

Information. Bra tjänster för gamla. 

Trevlig samvaro. Mångfalden av utställare. Variation i montrarna. 

Att det blev av. Möta olika representanter 

och utställare. 

De många utställarna. 

Att få ett samtal med 

socialchefen. 

Blandningen av olika 

saker. 

Info. Bra utställare. 

Utbudet Trevligt att så många olika 

verksamheter var 

närvarande. 

Att kunna prata med 

personer inom Täby 

kommun. 

Information om 

äldreboendet. 

Att få pekdon. Massor med erbjudanden 

för pensionärer. 

Att man har kommit igång 

med detta. 

Bra utbud av utställare och 

att man kommit igång! 

Minglet. 

Alla vänliga människor. Många utställare. Få reda på bra tjänster etc. 

Tiden, tidig eftermiddag. Allt. All information. 

Helheten. Brandförsvaret. Café, utställare, möten. 

Vad kunde varit bättre? 

Saknade en muntlig 

presentation av 

framtidsvisionen 

beträffande äldre. 

Mer kommuninfo. Närvaro av fler politiker 

från kommunen. 

Mer reseinfo. Politikerpresentation. En del utställare trängdes 

in i väggarna. Alla 

utställare bör ha tydlig skylt 

så man ser vad det är. 

Kommunen gör skyltar! 
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Bättre uppvisning. Översiktskarta. Utrymmet. Svårt för 

rullatoranvändare att 

komma fram, för många 

stånd. 

Varför aldrig kaffebröd till 

glutenintoleranta. 

Sittplatserna. Hörselteknik. 

Har inte funnit något. Om man får jobb. Reklam om Seniordagen. 

Info om hemtjänstföretag. Inget. Klimatanläggning. 

Mer politiker på plats. Ljudvolymen tveksam. Ännu mer. 

Att te serveras också. Att 

glutenfritt tilltugg serveras 

också. 

Förannonseringen. 

 

Besökare. 

Större lokal. Mer info om äldreboende. Saknade fler 

hemtjänstföretag. 

Mera små aktörer, sport, 

musik. 

Akustiken dålig. Akustiken. 

Mer närkontakt med 

politiker. 

Fler sittplatser. Erbjudanden. 

Sittmöjligheter. Akustiken. Kaffekö från 2 håll. Mer 

sittplatser. 

Vet ej. Lite musikunderhållning. Byt ut tårta mot något 

nyttigare. 

Gärna fler utställare (det 

kanske kommer nästa 

gång). 

Lite större plats. Det var bra nog. 

Inget. Fler sittplatser. Vill ha diskussion om 

kvaliteten i äldreomsorg. 

Högtalarna. För lite sittplatser. Partinärvaro. 
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Fler programpunkter. Synhjälpmedel och 

hörselhjälpmedel. 

 

Övriga synpunkter? 

Kanske några seminarier. 

Politikers närvaro inte så 

synlig. 

Gärna översikt över 

deltagande föreningar etc. 

Guidning av "Guldhuset" 

önskvärd. 

Kunde varit mer om 

kollektivtrafiken. Ett bättre 

strukturerat program med 

programpunkter. 

Kontaktskapande över 

gränser. 

Bra första försök. Bygg 

gärna ut med mer reseinfo, 

mattips, kurser för 

seniorer. 

Trevligt med alla 

kvalitetsbedömningar. Bor 

själv på Höstfibblan, så jag 

vet betydelsen av att bli 

sedd. 

Sittplatser för oss 

gamlingar som gör 

långpromenader. 

Grindtorp bra exempel. 

Bra utrymme för all 

information, mycket att 

välja på o.s.v. Bra översikt. 

Gott om utrymme. 

Gärna årligen 

återkommande Seniordag. 

Lite mer övergripande 

föreläsningar t.ex. 

anhörigstöd, anhörig 

hemma eller anhörig 

boende på äldreboende. 

Bättre presentation av 

varför pris delas ut till 

vissa boenden, och vad 

priset består av. 

Nödvändigt att ni fortsätter 

med detta som har kommit 

mig i del i dag. 

Informationen ej  

100 %. 

Annars bra träffa vanliga 

människor. Mer info för 

vad som bjuds. 

Trevligt initiativ kommer 

nästa gång också. 

Alla tog tillfället att sitta. 

Många i publiken satt vid 

samma bord hela dagen 

utan att lämna plats för 

nya besökare. 

För varmt. Kul och bra initiativ. 

Gör om det. Seniordag årligen! Nya tag nästa år. 

Är mycket tacksam. Återkom. Hoppas det fortsätter varje 

år. 

Trevligt! Bra! Behövs! Kul att se huset. 
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Direkt gensvar från 

kommunen. 

Var var alla politiker? Gärna återkommande. 

God tårta och kaffe. Pensionärslokal i centrum 

som ungdomslokal i 

Esplanaden. 

Ett vällovligt initiativ. 

Varje år återkommande. Kör på. Intressant man stöter alltid 

på nytt. 

Seniordag en gång per år. 2 gånger per år. Imponerande. 

Varje år tack. Återkom nästa år.  

Bilaga 3 

Utvärdering utställare Seniordagen 2018 

Deltagande utställare fick ett par dagar efter Seniordagen ett tack för deltagande samt 

möjlighet att svara på tre frågor. 

1. Vad var bra med dagen, innan och under? 
2. Vad kan göras bättre, innan och under? 
3. Övrigt? 

17 deltagare har lämnat kommentarer. 

_____________________ 

Vi hade en jättetrevlig dag i sin helhet. 

Tack för förfrågan att medverka, då vi ser och hör att intresset finns och är stort. 

Med tanke på att det var första gången till ett bra initiativ, så några tankar att ta med till nästa 

gång. 

En större lokal, då det blir bättre luft och mer plats för folk att gå emellan borden. 

Tidsmässigt så tycker vi att det var lagom då det avtog med folk på slutet.  

(Pistill) 

_____________________ 
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Informationen innan var inte bra. Det var mer en händelse att vi fångade upp det hela. 

Jarlabanke hade kontaktats innan etc. Det är nödvändigt att arrangören vet vilka 

samarbetspartner som finns: SPF (borgerlig grundsyn), PRO (socialistiskt grundsyn). Båda är 

partipolitiskt obundna, men jobbar olika. Vi har självklart inga problem att samarbete över 

gränserna, vilket kanske bl.a. framgick av frågorna under politikerutfrågningen i maj. 

Om det blir en ny Seniordag – ta gärna in förslag och synpunkter från seniorföreningarna tidigt 

och be om en insats. 

Kaffe och tårta utmärkt. Utdelningen av priset också bra och framför allt valet av föreläsare i 

kyrkan. Tyvärr hördes inte Nilsonne särskilt mycket och kanske skulle man arrangera det så 

att det finns möjlighet att ha en tyst publik. Inte minst för att öka högtidligheten. 

Alla jag talade med var nöjda tyckte initiativet var bra även om de fattade att det var gjort för 

att det var valår. Samarbete med Täby C kan vara en utmärkt grej även om vi båda anar att 

Centrumföreningen då vill vara med att styra, men sånt ordnar man.  

(SPF Tibbleseniorerna) 

____________________ 

Jag tyckte det var på det hela en mycket välarrangerad dag där alla önskemål och behov som 

uppstod under dagen snabbt gick att lösa utan krångel.  

Fick även feedback från flera besökare att det var större och betydelsefullare än de hade 

förväntat sig.  

(Villa Nest AB) 

_____________________ 

Framförallt att det uppskattades av våra Seniorer, så många positiva kommentarer. Efter 

seniordagen har jag fått in ca 10 nya ansökningar till våra seniorkö vilket jag inte får in på en 

hel månad.  Pratade även med Seniorval.se och hon sa att det var den bästa mässan hon har 

varit på, bra tryck och många bra frågor. 

Jag kunde ha gjort mer material till dagen samt än mer skyltning för att synliggöra våra 

seniorlägenheter. Sen hade det varit bra om stora projekt hade varit med och berättat mer om 

vad som händer i Täby. En guidad tur i kommunhuset hade varit uppskattat. 

Gör det igen. 

(Seniorlägenheter, Täby kommun) 

_____________________ 



 Rapport 16(19) 

2018-09-03  

   

 
 
Vi som var med från bibblan tyckte det var positivt, vi träffade en del kända och okända 

besökare, en del frågade om talböcker och några passade på att prata om andra saker och ge 

oss feedback. Utöver det knöt vi kontakter med andra verksamheter som arbetar med samma 

målgrupp, vilket också är bra med tanke på framtida utveckling. 

Möjligen var det lite tunnare med besökare mellan 14.15–15, så ett kortare program hade 

kunnat läggas in.  

Några frågade om det var några fler föreläsare än Amelia. 

(Täby bibliotek) 

____________________ 

Stort tack! Mycket bra dag! 

Det var väldigt många intresserade, man fick verkligen presentera sig och berätta om 

verksamheten.  

Bra miljö och mycket trevligt mottagande.  

Bra tid, lagom länge. 

Bra med lockande föreläsning.  

Kanske lite mer tydlighet att priserna enbart riktade sig till äldreboende, alternativt utvidga 

priserna på scenen? Nu trodde en del att vi hade varit med i ”tävlan” men inte vunnit något.  

Vi är gärna med nästa år igen! 

(Furuhöjden) 

_____________________ 

Tack för en riktigt bra dag den 12 juni!! 

 

För SRF Norrort blev den innehållsrik. 

Kontakten med politiker och tjänstemän var särskilt intressanta. Nu känns det som att vi har 

kortat avstånden mellan oss!  

 

Flera provade på våra "insiktsglasögon" vilka säkert höjde förståelse för synskadade vilket i så 

fall skulle glädja oss. 

 

Vi knöt kontakter med företag, vi höjde medlemsantalet något genom kontakt er med nya 

synsvaga, vi tog kontakt med andra organisationer för ev samarbete i framtiden. 
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Dagen var verkligen en höjdare vad gäller att öka kommunikation mellan alla i kommunen 

 

Nej, vi tror inte att den kunde göras bättre. 

Möjligen kunde inbjudan kommit lite tidigare. 

 

Den spirituella föreläsningen som Amelia Adamo höll och som avfyrade en rad kända 

"sanningar" var ett bra avslut på en fin dag som vi hoppas kan gå i repris. 

(Synskadades riksförbund Norrort) 

_____________________ 

Informativt brev och fysiska personer som man kunde fråga var värdefullt. Vi blev också väl 

mottagna av er båda som var behjälpliga. Exempelvis var det bra att vi fick byta bord så att 

våra skärmar inte skymde sikten för alla andra. Mycket värdefullt att träffa alla utställare och 

knyta kontakter. Även om det kom många så kändes det inte för trångt, så det var lagom med 

utställare. Tiden och längden på öppethållandet var precis lagom och föreläsning kändes bra 

att den fick knyta ihop dagen. 

Datumet för dagen är önskvärt att få i mycket god tid så man hinner planera in 

dagen ordentligt.  

En liten tanke är om förtäringen, ibland kan det vara festligt med typ snittar eller annat smått 

och gott och någon dricka till. En kliché är att seniorer ofta serveras kaffe och tårta… Men det 

var bara som sagt en tanke jag fick. Annars tycker jag det var en mycket bra dag och det var 

roligt att var med. 

(Täby församling) 

_____________________ 

Bra planering, utförd i god tid. Bra information till oss som ”utställare”. Bra mix av 

verksamheter. God marknadsföring av eventet. Mycket uppskattat med kaffe och tårta. 

Inför nästa Seniordag tror jag att det vore bra att invitera GSV (Grannsamverkan). De har en 

engagerad utvecklingsgrupp som skulle kunna tillföra en hel del. Under dagen fick jag flera 

frågor om just GSV och GSV-bilen, samt Nos- och spaningspatrullen. Så jag tror att det skulle 

vara ett uppskattat inslag. 

(Täby kommun, trygghets- och säkerhetsenheten) 

_____________________ 

Tack för en jättelyckad Seniordag. De allra flesta var storbelåtna. 

(PRO) 
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_____________________ 

Jag tyckte att det fungerade utmärkt när mässan pågick. Har inga förslag faktiskt. 

Min enda fundering är hur det marknadsfördes. Jag har själv inte sett någon annonsering. Kan 

bero på att jag är dålig på att läsa lokaltidningen. Om det nu annonserades i dem. 

Det finns också Täbygrupper på Facebook som skulle kunna ha skrivit om dagen. Såvida jag 

nu inte missade det också fast jag är flitig på Facebook.  

(Röda Korsets fixartjänst) 

_____________________ 

Vi tyckte det var bra för vår del och har inga synpunkter. 

(Brandförsvaret) 

_____________________ 

 

Tack för ett mycket välarrangerat evenemang.  

Tror inte det kunnat vara bättre. Ni hade lyckats få en bra mix av olika utställare och lockat 

mycket folk som var väldigt intresserade. Sedan var det extra vitsigt att ögonen hamnade 

mellan himlen och underlivet.  

Vi återkommer gärna nästa år.  

(EyeCenter) 

_____________________ 

Stort tack för en superfin Seniordag igår! Vi är jätteglada att vi fick vara med och få möjlighet 

att träffa så många intresserade och aktiva ”Täby Seniorer”.  

(Seniorval) 

___________________ 

Bra organisation, trevlig stämning. Bra att få träffa organisationer och personer från andra 

verksamheter. 

(SATS) 

___________________ 
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Ett mycket lovvärt och bra initiativ som vi hoppas återkommer varje år. Ett mycket uppskattat 

extra plus var också föreläsningen av Amelia Adamo.  

 Vi föreslår en orienteringstavla i entrén som visar var i lokalen de olika 

föreningarna/aktiviteterna finns. 

 Hörselskadades förening brukar erbjuda hörseltester vid liknande uppställningar. Testet är 

svårt att utföra i bullrig miljö och då det finns smårum i anslutning till stora entréhallen föreslår 

vi att ett sådant mindre rum får disponeras vid ett liknande kommande arrangemang. 

 Visserligen blev föreningarna kontaktade i god tid men informationen ut till allmänheten har vi 

bara sett i Mitt i Täby den 12 juni, dvs dagen före (bristande framförhållning). Reservation för 

att vi missat annan kungörelse. Någon förhandsinformation om att kvalitetspris till 

äldreboenden skulle utdelas såg vi inte heller till, en information som säkert intresserat många 

seniorer. Reservation även här för att vi missat ev annan kungörelse.  

Sammanfattningsvis tycker vi att bättre programbeskrivning med tidigare information ut till 

allmänheten är önskvärd. 

 (Hörselskadades förening i Täby) 

___________________ 

Vi var nöjda med vårt deltagande och det kom fram många till vår monter. 

Intresset för att hitta ett socialt sammanhang är stort bland seniorer och värdet av att träna 

(både på individnivå och samhällsnivå) är högt. 

 Vi är gärna med på andra eventuella aktiviteter som anordnas för äldre. 

(Friskis & Svettis Täby) 

___________________ 

 

 


