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Onsdag 26 januari klockan 14.00 Stadsdelsutveckling på Drottninghög 
 
Mikaela Åberg som är projektledare för Helsingborgshem stadsdelsutveckling 
kommer för att berätta om detaljplanen kring Grönkullagatan och Drottninghög. Hon 
kommer även att berätta lite om H22 city expo. ” 

 

Onsdag 23 februari klockan 14.00  Helsingborg förr 

Anna Eriksson från Helsingborgs stadsarkiv berättar och visar ett urval ur 
stadsarkivets rika fotoarkiv med fotografier från olika Helsingborgsmiljöer, såsom 
Ångfärjestationen, Stattena, Kärnan och Rådhuset 

Hur såg järnvägen ut för hundra år sedan? När avskaffades spårvagnsnätet i 
Helsingborg? Vad hade en sjuksköterska på Epidemisjukhuset för uniform? Vad 
sålde Albert Nilsson i sitt varustånd i Saluhallen? När fick vi vår första kvinnliga 
politiker i staden? Vi pratar om Gummifabriken ”Galoschan” och stadens 
industrialisering. Vi tittar också på gamla skolmiljöer och berättar om hur exempelvis 
brandkåren fungerade förr. 

 

Onsdag 30 mars klockan 14.00 Allsång  

 
Kom och sjung tillsammans med frivilliga från Röda Korset i Helsingborg  

 

Onsdag 27 april klockan 14.00 Råd om bra mat för äldre  

Hälsosamma matvanor hjälper dig att må bra genom hela livet. Med åldern förändras 
både kroppen och vardagen. Och för dig som är äldre kan du behöva äta lite 
annorlunda för att behålla styrka och hälsa. Josefine Börjesson 
verksamhetsutvecklare vård och- omsorgsförvaltningens Matomsorg.  
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Onsdagen den 18 maj klockan 14.00 El Sistema, musikframträdande med elever 
från Anneroskolan   
  
El Sistema är ett musikprogram skapat 1975 i Venezuela av ekonomen och musikern 
José Antonio Abreu. Verksamheten finns i 65 länder. I Sverige startades El Sistema 
2010 i Hammarkullen utanför Göteborg i samarbete med en av världens främsta 
dirigenter Gustavo Dudamel, som själv växte upp i Venezuela. Nu finns El Sistema i 
30 kommuner i Sverige. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mer information om träffpunkten 
 
För att delta behöver du föranmäla dig till Ingela Jönsson telefon 042 – 20 
80 61.  
 
Lunch. 
Det finns möjlighet att äta lunch helgfria vardagar mellan klockan 11.30 – 
13.00 
Kostnad 70 vid sittning och 65 kronor för avhämtning 
Ingen förbeställning   
Vid frågor om lunchen kontakta 0767 – 65 21 22   
 
 
Vid varje arrangemang finns det möjlighet att köpa kaffe och fika. 
 

Följ oss gärna! 

Instagram.com/Traffpunkterihelsingborg 

VardOchOmsorg.helsingborg.se 

Facebook.com/VardOchOmsorgiHelsingborg 

Instagram.com/VardOchOmsorgiHelsingborg 
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