
 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 Har du frågor: 
 Samordnare Sofia Rossäng 
   
     Telefon:      031- 47 76 41, 0702 - 63 84 69 
  E-post:       svangrummet@ flataskyrkan.se  
 
  Hemsida:   www.flatåskyrkan.se/ 
   svängrummet/ 
     Facebook:  www.facebook.com/ 
     frivilligcentralensvangrummet/ 
 
  Swish 123 218 48 93 (Flatåskyrkan).  
  Vid betalning märk: "FVC" + t.ex. "servering". 
 
 
 
 
Bakom Frivilligcentralen Svängrummet står 
Flatåskyrkans församling, Socialnämnden Syd-
Väst och Socialnämnden Centrum. 
 
 
Vi samarbetar även med: 
Studieförbundet Bilda, 
Bostadsrättsföreningen  
Flatås 1 och Missionskyrkans 
Göteborgsarv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hösten 2021 
 
 
 
 
 

Frivilligcentralen Svängrummet  
är en Öppen mötesplats för ALLA.  

 
Välkommen! 

 

Svängrumsgatan 59, Västra Frölunda  
i Flatåskyrkans lokaler  

 



Vad är en Frivilligcentral? 
 

Först och främst en MÖTESPLATS för 
vardaglig medmänsklighet.  

Vi samordnar och förmedlar kontakter 
mellan människor, skapar förutsättningar för 

att utveckla nya NÄTVERK.  
Frivilligcentralen speglar stadsdelen. Det är 

besökarna som bestämmer innehållet 
utifrån behov, intresse och färdigheter.  
Vi vill medverka till att skapa GLÄDJE, 

GEMENSKAP och TRYGGHET. 
 
Har du någon hobby eller ett intresse  
som du vill dela med dig av eller fördjupa?  
Alla idéer är hjärtligt välkomna! 
Kontakta Sofia på Svängrummet:  47 76 41 
 
 
 
 
  
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Att vara frivillig  
är lika mycket en fråga om att ge  
som att få,  du skänker av din tid  
och får mycket tillbaka i form av  

samhörighet och glädje! 
 

 
 
 
 

  

  Vill du vara med och stödja  
   Frivilligcentralen   
  Svängrummet? 
 
  Det kostar inget att vara med  
  hos oss men du får gärna  
  stödja verksamheten genom  
  att betala en frivillig gåva på  
    100 kr per år. Du sätter då in  
  pengarna på bankgiro 492- 3165. 
  Märk insättningen Gåva  
  Frivilligcentralen. 
 
 
 
  Ett annat sätt att stödja oss,  
    är att köpa Svängrummets egna  
    Akvarellkort 
  Korten säljs i set om 8 st inklusive kuvert  
  för 100 kr paketet.   
 
   De åtta vackra motiven  
   är skapade av  
  deltagare  
   i Svängrummets  
   akvarellgrupp. 
 

   Tack för  
    ditt stöd! 
 
 
 

 
 

 
 
 

Vän till Vän 
Vill du göra en insats för 

medmänniskor i närområdet?  
Hör av dig så berättar vi mer  

om vilka möjligheter som finns. 
 

Kontakt: Sofia Rossäng tel. 47 76 41    



 
  Vi samarbetar även med  
  ”Vänner Av Vandring”: 
    
  För information om höstens vandringar,  
  läs på FVC Svängrummets anslagstavla. 
   
  För att delta i föreningen Vänner Av  
    Vandrings aktiviteter betalar man en  
    årsavgift på 30 kr.  
 
  För mer information:   
  Bo Dissler, 0709 - 58 01 58. 
 
    https://vaven.wordpress.com/ 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Varannan torsdag kl.12:00 
uppe i kyrksalen 

 
Efter programmet ca kl.12:50 

 erbjuds fika för 40 kr. 
 
 
16 sept ”Haga”  
  Gerd Riccius visar bilder  
  och berättar om gamla  
  Haga. 
 
30 sept ”50 – 60-tals hits”  

Pablo Copa   
 
14 okt  ”Säröbanan” 
  Georg Söderberg visar 
  bilder och berättar 
 
28 okt  ”Tre hamnar: från Önnered till  
  Hinsholmen”  
  Ett bildspel av Mica Nilsson  
 
11 nov  ”Här nära luften som jag andas” 
   Inga-Lena Dahl Larsson läser  
   egna dikter som varvas med 
   pianotoner av Hans-Olof  
   Larsson. 
 
25 nov ”Kärlekens språk … 
   … om vardag och Livet” 
  Bert Owe Lundqvist 
 
 9  dec  Öppen scen med bl.a. 
  ukulelegruppen Svänggänget. 
 
 
 
 
 



MÅNDAGAR 
 
Stavgång 
Vi träffas måndagar kl. 10:00 vid Svängrums-
gatan 59, för att gå stavgång. Medhavd fika 
eller matsäck. 
Kontakt: Ulla J, 0737-05 22 90 
 
Broderi 
I samverkan med Täcklebo broderiakademi 
samlas en grupp kl. 10:00 -12:45 varje vecka.  
Kontakt: Lena Lomander 0707- 64 16 62. 
 
Akvarellmålning 
En grupp träffas i all 
enkelhet på måndagar  
kl. 13-16 för att måla 
akvarell och låta sig  
inspireras av varandra.   
Kontakt: Mica N, 0702- 
34 04 10 
 
Musikresan 
(Ojämna veckor) kl. 13:00.   
Vill du vara med? Tanken är att 
vi fördjupar oss i olika musikgenrer. 
Vi lyssnar och lär av varandra.  
Kontakt: Eva A, 0704-74 32 12 
 
 
TISDAGAR 
 
Drop-in  
Mellan kl. 10-12 kan du 
komma in på en enkel 
fika i god gemenskap i 
vår Storstuga. 
 
Korsordshörna 
Gillar du att lösa korsord eller vill du testa på? 
På tisdagar samlas en grupp korsordslösare. Vi 
har förtryckta korsord i olika svårighetsgrader, 
men vill du kan du ta med eget. 
Välkommen med!  
Kontakt:  Sandra tel: 47 76 41 
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Vill du upptäcka trevliga resmål tillsammans 
med andra i höst?  
Vi samlas på bestämd plats och tid.  
Var och en betalar för sin egen resa/biljett 
m.m. samt förtäring. För planeringens skull 
behöver vi din anmälan. Anmälningslista 
sätts upp på Frivilligcentralen någon vecka 
innan. 
För mer information ring kontaktpersonen 
för respektive utflykt/museibesök. 
 
Promenad till Bertilssons stuga 15/10 
Samling på Marklandsgatan kl 10. 
Anmälningslista finns på Frivilligcentralen. 
Kontakt: Lisbeth H , 0723- 18 83 13 
 
Vi besöker Högsbokyrkan  4/11  kl.14 
Sara Melin välkomnar oss till Högsbo kyrka, 
där vi över en kopp kaffe får höra mer om 
den 70 meter långa mosaikfrisen av Knut 
Irwe, som dekorerar kyrksalen. Sara 
berättar även lite om kryddträdgården.  
Kontakt: Sofia 0702-63 84 69  
 
Vandring Riksdalersgatan till Axel Dahl-
ströms torg - måndag 18/10 kl. 12-14.00, 
där vi ser Lars Embäcks utställning Annette 
berättar minnen och du får gärna dela 
med dig av dina. Vi går också genom det 
nybyggda området och avslutar på 
Axelhuset där bildkonstnären Lars Embäck, 
som växte upp Högsbo, ställer ut.   
Träffpunkt: Lantmilsgatans hållplats  
Boka gratisbiljett.  
Biljetter: 366 27 25 eller ticketmaster.se  
 
Vandring: Riddarstigen och torparhistorier - 
fredag 29/10 kl 10 
Vandring med Mikael Burman från 
Torpadammens Vänner. Samling vid 
Axelhusets trappa.  
Föranmälan till Anna Eriksson: 366 04 79, 
anna.eriksson@socialsydvast.goteborg.se   
 
För mer information om programpunkterna 
och ev. gemensam resa, kika på 
Svängrummets anslagstavla eller ring 
kontaktpersonen när det närmar sig.  
Tacksamma för intresseanmälan. 



TORSDAGAR 
 

Bokcirkel  
Vill du läsa och diskutera böcker tillsammans 
med andra? I bokcirkeln träffas vi ungefär en 
gång i månaden för samtal om boken vi läst.  
Vi bestämmer tillsammans vad vi ska läsa. 
Gruppen träffas på ojämna veckor kl. 10.30  
Vid frågor ring Lars W, 0703 - 71 40 44 

 
Kultursalong  
Torsdagar ojämna veckor kl 12 
Se programmet på sidan 3. 
Ca kl.12:50 erbjuds fika för 40 kr. 

 
RPG Flatåskyrkan 
Torsdagar jämna veckor kl 12 har RPG 
(Riksförbundet Pensionärsgemenskap) en träff 
med program samt gemenskap över en fika.  
Se separat program,   
Kontakt: Ingemar Svensson 0706-79 50 05  

 
FREDAGAR 
 

Småbarnssång  
”Eva-ringen”  
En mötesplats för små 
barn och deras föräldrar.  
Fredagar kl. 10:00-11:30.  
Kontakt: Brita L, 47 04 00. 
Eva-Ringen är ett samarbete med Flatåskyrkan. 
 
 
Tala film – Tala liv 
Vi ser film tillsammans. Efteråt 
fikar och samtalar vi om 
filmen.  
Höstens datum:  
5/11, 3/12 kl. 13 
Med reservation för ändringar. 20 kr/gång.  
Kontakt:  Birgitta A, 45 86 30 
 
 
Övriga grupper som träffas fredagar är: 
Natur och kultur - se programmet på  
nästa sida . 
 
 
 
 
 
 
 

Inomhusboule (jämna veckor). 
tisdagar kl. 12-14  
Vi träffas i Axelhusets A-sal,  
Axel Dahlströms torg,  
där vi spelar inomhusboule. 
Kontakt: Leif S, 0706 - 54 43 98 

 
Gemenskapsträffen 
Gruppen träffas varannan tisdag (ojämna 
veckor) kl. 13-15 över en kopp kaffe och fika  
för att diskutera utifrån olika teman.  
Kontakt: Ann-Marie L, 47 32 27. 
 
Ukulele 
Ukulelegruppen Svänggänget övar  
varannan tisdag (jämna veckor)  
kl.13:30  
Kontakt:  Inga-Lill. K , 0727-09 49 96 

 
ONSDAGAR 
 

Stavgång 
Vi träffas onsdagar kl. 10:00 vid Svängrums-
gatan 59, för att gå stavgång. Medhavd fika 
eller matsäck. 
Kontakt: Ulla J, 0737-05 22 90 

 
Promenad i lugnt tempo 
Onsdagar kl. 11. Gruppen träffas vid 
Svängrumsgatan 59. Ta gärna med lite fika.  
Kontakt: Sofia R. 47 76 41,, 0702-63 84 69 
 
How´s your English? 
Onsdagar kl. 12-13:30 (jämna veckor) 
En samtalsgrupp på engelska. Varje tillfälle 
utgår från ett tema. OBS: Anmälan.  
Kontakt: Elisabeth S, 0706-21 05 10 
 
Systuga 
Några onsdagar under hösten finns Danica på 
plats för att sy med dig. Det 
kan kanske handla om att 
sy upp ett par byxor? Laga 
något eller kanske ge sig att 
skapa något helt nytt… 
Kom in för att boka en tid. 
Lista finns på 
Frivilligcentralen. Kl 11-13 
Kontakt: Danica S, 0705-26 22 51 
 
 
 
 
 



 

 

Tillsammansdagen i

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillsammans i Flatås var ett samarrangemang mellan Axelhuset/

som på olika sätt kom, deltog och bidrog till denna fina dag!

 

Lite glimtar från 

Tillsammansdagen i Flatås park den 9 oktober 

 

 

Tillsammans i Flatås var ett samarrangemang mellan Axelhuset/Socialförvaltningen
Svängrummet och Flatåskyrkan 

TACK till ALLA 

som på olika sätt kom, deltog och bidrog till denna fina dag!

 

 

 

 

 

en Sydväst, Frivilligcentralen 

som på olika sätt kom, deltog och bidrog till denna fina dag! 




