
Förmåner som Grankulla stad erbjuder 65+sare 2019

Villa Breda
 Lunchservering vardagar mellan kl.11-14.
 Dagstidningar och Grankulla biblioteks bokskåp i läsesalen.
 IT-handledning på båda språken
 Konditionssal med redskap anpassade för äldre med handledning i 

användningen av redskapen. Konditionssalen har en "läseordning", vissa tider 
är reserverade för olika grupper men varje dag finns "fri" träningstid.

 Frissa, måndag och fredag (privatföretagare)
 Fotvård,vardagar enligt bokad tid (privatföretagare)
 Gratis mötesrum för pensionärsföreningarnas hobbygrupper
 Servicehandledning för äldre (stödtjänster, pensionärsbostäder, 

intressebevakning, veteranärenden)
 Rehabliterande dagverksamhet för äldre, vardagar
 Evenemang,konserter, jippon,
 Möjlighet att delta som frivillig med olika saker, t.ex. hjälpa till vid evenemang
 Staden sponsorerar anskaffning av halkskydd med upp till 10 €. På Villa Breda 

finns blankett med vilken du av staden kan ansöka om stödet av staden. Bifoga 
kvittot med ansökan.

Hälsostationen
 Hälsostaiionen lånar ut olika hjälpmedel som ökar rörligheten. Tex. rollator, 

rullstol, kryckor, toalettförhöjning, duschstol, stödhantag, extrautrustning för 
sängen och personlyft.

 Influensavaccinering för 65+ brukar ordnas varje höst. Se annons i 
KaunisGrani. Missar man de tillfällena kan vaccineringen ordnas på 
hälsostationen.

Simhallen
 Gratis simning för Grankulla bor 65+.

Ishallen
 Pensionärs skridskoåkning onsdagar kl 11 – 12. Gratis.

Utrymmen staden hyr ut till nedsatta priser för 65+. 
Skolor och daghem
 Gymnastiksalar 7,-/h
 Klassrum 6,-/h
 Övriga mm daghem 6,-/h
 Familjevårdsrum 6,-/h
 Matsalar 7,-/h



Idrottsutrymmen
 Bollhallen 12,-/h
 Sahara 5,-/h
 Ishallen 30,-/h
 Centralidrottsplan 30,-/h
 Bana i simhallen 2,-/h
 Simhallsbastun 10,-/h

Mötesrum
 I bollhallen 20,-/gång
 På idrottsplan 20,-/gång

Petra
 Medborgarinstitutet Petra har tiotals olika motionsprogram för 65+. 

Programmen syftar till att bibehålla pensionärers rörlighet. Se Petras broschyr 
som distribueras i början av hösten till varje hem i Grankulla.

Move
 Ett program är dock värt att nämna skilt, Move 65+, som hålls i idrottshallen 

Move i Björkgård. Man kan delta i konditionssalen när det passar en enligt 
följande tidtabell:
Måndag 9.00 – 11.15
Tisdag 11.00 – 13.15
Onsdag 9.00 – 11.15 och 13.15 – 14.45
Torsdag 9.00 – 11.15
Fredag 9.00 – 11.15 
under tiden 14.1 – 17.5.

 På plats finns idrottsinstruktörer som instruerar hur piniredskapen skall 
användas. De hjälper en till ett individuellt program. Deltagaravgiften är 4,- 
€/gång och faktureras i efterhand. Mera information ger Helena Pirvola-
Nykänen på tfn 050-555 6252.

HRT
 Buss 232. 

Rutt: Kyrkovägen – Postorget – Kandidatvägen – Strandbovägen – 
Arbetarakademin – Simhallen -Hälsocentralen – Kauniala – Kasaberget – Villa 
Breda – Posttorget – Raamattuopisto – Stadshuset -Villa Junghans – 
Kyrkovägen. Och vice versa. Hela turen tar ca 40 minuter. Start från 
Kyrkovägen kl 10.40 och 11.20. I motsatt riktning är starterna 12.00 och 12.40.

 70+ HST beviljar 50% rabatt (from 27.4.2019) åt äldre 70+ i 
Helsingforsregiontrafiken mellan 09.00 och 14.00. Eget kort skall registreras i 
HST-kontor för detta. Du kan också göra registreringen i Grankulla stadshus. 
Fungerar därefter automatiskt.



Privata företag
 Frisörsalong Grani. Frisörsalongen på Tunnelvägen 7 har följande rabatter för

65+are. Damfrisyr klipps för 25 €. Rabatten är 3 €. Herrfrisyr klipps för 15 €. 
Rabatten är 2 €.

 Retaurang Moms. Restaurangen bjuder 65 +are på dagens lunch under 
vardagar mellan 13.00 och 14.30 för 8 €. Rabatten är 2,50 €.
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