FYSSforum Stockholm AB www.fyssforum.se

2022 nr 1

Nyhetsbrev från
Fysioterapi, friskvård och träning i små grupper med personligt bemötande
FYSS = Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling (se www.fyss.se)

Våren står för dörren, och de
vackra dagarna avlöser
varandra—många möjligheter
att gå ut och röra på sig, nu
även utan halka!
För den som dessutom vill
röra på sig inomhus, har vi
Alla Kan-gympa och
FysioYoga på stol igång.
Gympan rullar på varje fredag
kl 13.00-14.00 på SAGA vid
Mariatorget, hela terminen ut,
och det går bra att börja
närsomhelst.
Vi gläder oss åt att Covid-19
fr o m 1 april inte längre kommer att klassas som allmänfarlig sjukdom, och firar detta
med ett SPECIALPRIS på halvterminskort på gympan, 1000
kr för dig som hittills avvaktat
pga smittrisk eller av annan
orsak, men vill börja nu—
passa på!
*
Stolyogan pågår till 12 april,
tar paus över påsk, och återkommer med 6 ggr till fr o m
26/4. Pris 900 kr för hela

kursen, dropin 180 kr i mån av
plats. Även här har vi ett specialerbjudande för återvändare:
750 kr för hela kursen!
Lokal: Tellus Fritidscenter vid
Hornstull, och tiden är tisdagar
13.00-14.00.
Tips: Den lugna rörelse– och
andningsträningen på yogan är
mycket bra hjälp vid återhämtning för den som varit sjuk i
Corona.
Välkommen med din anmälan!
Sammanfattning av
SPECIALERBJUDANDEN FÖR
”POST-COVIDÅTERVÄNDARE”:
Gympa terminen ut:1000 kr
Stolyoga 26/4-31/5: 750 kr
Kombi gympa och yoga terminen ut: 1500 kr

På Tellus Fritidscenter kommer
vi även att hålla två öppna
kurser/workshops i maj:

Kurs i Hjärt-lungräddning (HLR)
lär ut handgreppen som kan
rädda liv: Vad gör man om någon segnar ner med hjärtstopp
eller sätter i halsen? Och hur
använder man en hjärtstartare?
Viktiga kunskaper i oroliga tider!
Tid: Onsdag 4 maj kl 11.0013.00 , pris 400 kr (anmälan före
20/4)
*
Workshop På god fot! Allt du
velat veta om fötter, skor och
balans, med teori och många
övningar. Bra att ha koll på inför
sommartid och sandalfötter!
Tid: 18 maj kl 11.00-13.00 , pris
250 kr (anmälan före 4/5).
Kurspriserna gäller privatpersoner, för företag tillkommer
moms.
*
Vad har vi annars haft för oss
denna termin?
Ja, 28 februari höll jag de sista
gympapassen på seniorboendena på Norrmalm. Dessa har nu
övertagits av en heltidsanställd
fritidsledare.

Den 10 mars hade vi HLRutbildning för motionsledare i
FaR-ledarnätverket, på Akademiskt Primärvårdscentrum. Läs
gärna mer om nätverket och
Fysisk Aktivitet på Recept här:
www.farledare.se!
*
PÅSK: Ingen gympa på långfredagen 15/4, och ingen yoga tisdagen 19/4. Annars som vanligt!
Vårterminen pågår t o m 3/6.
Om framtiden: Preliminär start
för höstterminen är 19 augusti.
Förhoppningsvis kommer vi då
att kunna starta upp litet fler
gruppträningsklasser, fler HLRutbildningar, kurser i fallprevention och föreläsningar om fysisk
aktivitet och hälsa.

Glad Påsk, och en
Vacker och aktiv vår!
Önskar Eva

Aktivitetsmöjligheter under våren!
På beställning:
Föreläsningar och kurser
enligt önskemål, kan bokas
av företag, vårdenheter, föreningar på valfri plats.
Exempel:

Ergonomi– och förflyttningsutbildning
för vårdpersonal

Viktminskning, ändring av levnadsvanor

Stresshantering

Fysisk aktivitet vid
olika diagnoser

Förskriva FaR, Fysisk
aktivitet på Recept



HLR-utbildning (hjärtlungräddning)

Vid kurser i HLR står vi för allt
material, alla har en egen övningsdocka, ”lungorna” byts efter
varje användning och dockorna
desinficeras.
Träningsgrupper som kan hållas
hos er på plats, t ex

Gympa/träning

Pausgympa/rörelseträning
nacke/axlar

Lugn yoga/avslappning

Tai Chi
Vänligen kontakta oss för offert!

Kan bokas av dig som privatperson
individuellt under vintern:
- Hembesök (fysioterapi) 950 kr
I eget boende eller för dig som bor
på äldreboende.
Restidsersättning med 500 kr/tim
tillkommer.
- Personlig träning (friskvård)
med fysioterapeutisk kompetens
Kan ske i gymmet på SAGA,
hemma hos dig eller i valfri miljö,
inne eller ute. Pris som ovan. Använd gärna ditt friskvårdsbidrag!
Vi är anslutna till Wellnet, ActiWay
och Epassi/Min friskvård.

Kontaktuppgifter:
FYSSforum Stockholm AB
Tel 08-641 82 00
info@fyssforum.se
www.fyssforum.se
Våra lokaler:
SAGA, Mariatorget 5
Tellus, Lignagatan 8
Följ oss gärna på
www.facebook.com/fyssforum

