
Denna katalog är framtagen av Östermalms stadsdelsförvaltning 
och presenterar kulturupplevelser och friskvårdstips. Här finns även 
kontaktuppgifter för dig som är äldre och behöver stöd i vardagen.

Kulturkatalog med 
upplevelser på webben!



DigitaltMuseum
https://digitaltmuseum.se/
På DigitaltMuseum kan du söka bland 3 miljoner objekt så som fotografier, föremål, 
byggnader och konst med tillgång till 69 museer och 258 utställningar.  

Liljevalchs
https://www.liljevalchs.se/om/varsalongen/se-konsten-hemma/
Den som inte besökt Vårsalongen har möjlighet att göra det digitalt! Liljevalchs chef 
Mårten Castenfors guidar genom utställningen i en 25 minuter lång film. Det finns även 
möjlighet att ta del av andra utställningar om du tittar runt på webbplatsen. 

Moderna Museet 
https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/aktiviteter/soffvisningar/
Följ med på en guidad visning hemifrån soffan! Moderna Museets personal visar 
utvalda verk och du har möjlighet att ställa frågor. 

Nordiska Akvarellmuseet
https://www.akvarellmuseet.org/aktivitet/livevisningar
Ta en sväng förbi Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn och ta del av konsten 
digitalt. Gå med på en guidad visning hemifrån!

Konst



Musik
Kungliga Operan 
https://www.operanplay.se
Kungliga Operan erbjuder bland annat konserter, opera och balett. 

Göteborgsoperan
https://sv.opera.se/hemmaoperan/
Välkommen till HemmaOperan. Underhållning, tröst och digitala föreställningar 
från GöteborgsOperan. Opera, dans, musikal och konsert hemma hos dig. 

Berwaldhallen
https://www.berwaldhallen.se/play/
Se livesändningar från konserthuset Berwaldhallen med Sveriges Radios 
Symfoniorkester och Radiokören. 

Konserthuset Play
https://www.konserthuset.se/play
Lyssna gratis på musik från Konserthuset – när och var du vill. Konserter i 
världsklass med Kungliga Filharmonikerna, filmer för barn och mycket annat.



Kulturhuset/Stadsteatern
https://kulturhusetstadsteatern.se/Play/
Samtal, berättelser, sång och musik! Inslagen här är både repriser och 
nyproducerat material – allt i en salig blandning. Sidan uppdateras löpande med 
nytt material, så håll utkik!

Dramaten
https://www.dramaten.se/play
Dramaten erbjuder en playtjänst där du kan se tidigare föreställningar, konserter, 
Spoken Word och Preformance Lecture. 

Cirkus Cirkör
https://cirkor.se/cirkorfilm
Cirkörs digitala cirkusmanege bjuder dig att se avfilmningar av deras 
föreställningar och korta klipp.

Dansens Hus 
https://dansenshus.se/digi/
Här kan du hitta spännande samtal med koreografer, bli tipsad om Dansens Hus 
vänners bästa play-innehåll och annat dansrelaterat som du kan förströ dig med i 
väntan på ”the real thing”.

Riksteatern  
https://www.riksteatern.se/riksteatern-play
Ta del av ett urval av Riksteaterns produktioner och möt deras dramaturger, 
koreografer och andra som får kulturens hjul att snurra. 

Scen



Tänk stort 
Tänk hela Sverige 
Tänk hela världen!

Vilka kulturinstitutioner har du alltid velat besöka?
Nu har de kanske publicerat sitt program på webben!



Kulturarenan 
https://kulturarenan.se/
Kulturarenan är en samlingsplats för kultur online. Här finns musik, dans, bildkonst, 
litteratur och andra uttryck. 

SVT scen 
https://www.svtplay.se/genre/scen
Här hittar du teater, dans och opera som gått för utsålda hus på svenska scener 
men också handplockade internationella produktioner.  

Stockholms stadsbibliotek
https://biblioteket.stockholm.se/e-medier-databaser
Biblioteket erbjuder e-böcker, ljudböcker, filmer, talböcker i Legimus, 
takeaway-bokkasse och Stockholmskällan. 

Filmarkivet
https://www.filmarkivet.se/ 
Här kan du se dokumentärer, animation, journalfilm och reklamfilm som speglar ett 
svenskt århundrade i förvandling och framväxten av dagens samhälle. 

Övrigt



WELMA 
https://www.welma.se/ 
En guide till Stockholms kulturliv, där du kan söka på stockholmsbaserade teatrar, 
dans, musik och museer. De tillhandahåller även utomhustips och promenader, 
veckans utvalda hemmatips samt reportage och intervjuer. WELMA håller löpande 
diskussioner med de kulturarrangörer som finns representerade på deras 
webbplats och upplyser om att de inte tipsar om evenemang utanför 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 

YouTube
https://youtube.com 
En så kallad videogemenskap som är en guldgruva för lärande och underhållning, 
YouTube är en webbplats med videoklipp som laddas upp av dess användare.  Det 
är ofta privatpersoner som själva lägger upp filmer av saker de gillar, så kvalitén på 
innehållet är varierad. Men testa att sök på något du tycker om eller något du vill 
lära dig. Pröva exempelvis ”måla akvarell nybörjare”,  ”baka pepparkakshus”, 
”spela gitarr”, ”hur fungerar en ipad”, ”lär dig att trä symaskinen”, ”lär dig virka” 
”odla inomhus året runt” eller varför inte ”funny cats” och ”Galenskaparna” 



Bibliotekets 
Take-awaykasse
Östermalms bibliotek erbjuder färdiga bokkassar som du kan hämta i första 
informationsdisken, utanför entrén eller som biblioteket lämnar utanför din dörr. 
Allt du behöver göra är att kontakta biblioteket! 

Om du kontaktar biblioteket via e-post ska du uppge: 
• Namn 
• Telefonnummer
• Bibliotekskortsnummer
• Vilket språk boken ska vara på
• Vilken typ av böcker bokkassen ska innehålla : biografier, familjeromaner, 
feelgood, historiska romaner, klassiker/nobelpristagare, spänning eller om 
bibliotekarierna ska överraska dig!
• Antalet böcker du vill låna
• Leveranssätt: utanför biblioteket eller hemleverans  
Vid hemleverans lämnas böckerna till den adress du har registrerad för ditt 
bibliotekskort. Ange eventuell portkod och våning. 

Kontakt till Östermalms bibliotek 
Telefon: 08-508 30 730 
E-post: ostermalm.ssb@stockholm.se

Silvertimmen – öppet enbart för riskgrupper 
Östermalms bibliotek - Torsdagar kl. 9.00–10.00 
Sture bibliotek - Tisdagar kl. 13.00–14.00

Gäller fram till jul 
med eventuell
förlängning



Stadsmuseet
Berätta om din vardag i coronatider
https://stadsmuseet.stockholm.se/utforska/manniskor-och-miljoer/beratta-
om-din-vardag-i-coronatider/

Stadsmuseet samlar in stockholmarnas upplevelser av situationen kring 
coronaviruset för att bevara dem för framtiden. 
Stockholm och dess invånare har under flera perioder i historien påverkats av 
farsoter som har förändrat människors vardag radikalt. Det nya coronavirus som nu 
sprids kan vara en fråga om liv och död. Det får också konsekvenser för arbetsliv, 
ekonomi, kultur, fritid, samvaro och hälsa. Stadsmuseet samlar därför i 
samarbete med Stockholms Kvinnohistoriska in människors tankar om och 
erfarenheter av coronaviruset och dess effekter. Materialet bevaras för framtida 
generationer och kan användas i Stadsmuseets utställningar, publikationer och till 
forskning. 

Formulär eller dagbok
På Stadsmuseets webbplats kan du berätta din historia genom att fylla i ett 
frågeformulär och skriva dagbok. 

#icoronatider
Stockholms läns museum dokumenterar samtiden genom att även samla in bilder. 
Så om du har fotograferat och delat bilder på sociala medier som på något sätt 
beskriver den pågående pandemin, till exempel hur vi hjälper varandra, bilder på 
digitala möten eller tomma gator i stan så kan du tagga dina bilder med 
#icoronatider och ladda upp dem med appen ”samtidsbild”. 



1177 Träna hemma 
https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/traning-och-fysisk-halsa/att-halla-sig-i-
form-som-senior/
På denna sida hittar du som senior riktad information om hur du kan träna hemma, 
göra balansövningar och intervallträna.

1177 Träningsfilm
https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/traning-och-fysisk-halsa/film-trana-
hemma-kort-version/
En film  som visar hur du kan komma igång med styrketräning på ett enkelt sätt. 

Sofias hemmagympa
https://www.svtplay.se/hemmagympa-med-sofia
För tusentals människor runtom i Sverige har träningsprofilen Sofia Åhmans 
hemmagympa blivit en ny och uppskattad del av morgonrutinen.

Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella- 
utbrott/covid-19/ Här finner du Folkhälsomyndighetens information om covid-19.
 

Friskvård



SeniorPorten
https://seniorporten.se/
SeniorPorten är en social träffpunkt för alla som är 60+. En samlingsplats som 
bygger på att hitta vänner oavsett var man bor, tid på dygnet eller vad man har 
för bakgrund. Lär känna nya vänner, dela upplevelser, gå på lunchträffar, 
vandringar och ha trevliga samtal på dina villkor. Bli medlem på SeniorPorten, 
samlingspunkten för seniorer på 60+, helt gratis.

DigiCare ”Tillsammans”
https://www.digicareapp.com/tillsammans/
DigiCare tillsammas är en kostnadsfri app för telefonen med videoträffar som 
ger en roligare vardag för senior. Detta är en app för dig som vill umgås, samtala 
och lära känna nya vänner. 

Naturkartan – utomhusaktiviteter
https://naturkartan.se/sv/stockholmslan
Här finner du en guide till naturreservat och nationalparker i Stockholms län. Du 
hittar även information om vandringsleder, kulturmiljöer och vindskydd. 

Visit Stockholm – utomhusaktiviteter
https://www.visitstockholm.com/sv/ 
Här finner du tips på vackra parker, utflykter i omgivningarna och en 
sammanställning av veckans höjdpunkter. 



N

Äldre direkt
Äldre direkt hjälper dig att få kontakt med en biståndshandläggare. 
Öppet dagtid alla vardagar.  
Telefon: 08-80 65 65
E-post: aldredirekt.service@stockholm.se

Stockholms Trygghetsjour
Om du behöver akut stöd. Jouren är bemannad kvällar, nätter och helger. 
Telefon: 08-508 40 700

Äldrelinjen  
https://mind.se/hitta-hjalp/aldrelinjen/
Är du över 65 år och känner att du behöver prata med någon? Ring Äldrelinjen 
vardagar mellan klockan 10.00–15.00, för att prata med en av deras volontärer. 
Telefon: 020-22 22 33

Vårdguiden 1177
https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/psykisk-halsa/
Alla mår dåligt någon gång i livet. Här kan du läsa hur du kan hjälpa dig själv om 
du mår dåligt. Det finns också information om när och var du kan få hjälp, om det 
behövs. 

Stöd i vardagen



N

Östermalms förebyggandeenhet
– vi finns här för dig
Östermalms förebyggandeenhet är en del av Stockholms stad. Vi finns tillgängliga 
för Östermalms seniorer och bistår med sociala, stödjande och vägledande samtal 
på telefon eller via e-post. Vi finns på plats dagtid alla vardagar. 

På grund av coronapandemin har våra träffpunkters verksamhet anpassats så att 
deltagarna kan hålla avstånd till varandra. Vi följer noga Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och ber våra besökare att göra detsamma.

Träffpunkter                        Kontakta oss gärna!
Telefon: 08-508 10 255
E-post: 
forebyggandeenheten@stockholm.se

Victoria Lindberg, informatör för seniorer
Nina Wiklund, anhörigkonsulent
Annacarin Borglind, anhörigkonsulent
Karin Keiser, Rioträffens aktivitetscenter 

Seniorträffen 
Bo Bergmans gata 4
Telefon: 08-508 10 635 
Program:  
kultur.stockholm/bobergmansträffen 

Rioträffens aktivitetscenter 
Sandhamnsgatan 4
Telefon: 076-825 22 17 
Program: kultur.stockholm/rioträffen



Östermalms informationscenter för seniorer 
Nu är informationscenter för seniorer öppet igen! Här kan du ställa frågor 
som rör äldreomsorgen, få informationsmaterial och råd i olika situationer. 
Victoria Lindberg, informatör, tar emot på  tisdagar, onsdagar och 
torsdagar kl. 13.00–15.00 på  Bo Bergmans gata 4. Du behöver inte boka tid. 
Telefon: 08-508 105 39
E-post: victoria.lindberg@stockholm.se

Seniorsurfskolan av UR
https://urplay.se/serie/215217-seniorsurfarskolan
Tillsammans med programledaren Kattis Ahlström vill UR hjälpa seniorer att  
bli fullfjädrade seniorsurfare. I ett antal program får tittarna lära sig allt från 
att skicka e-post och sms till att ladda ner Bank-ID och använda sig av Swish. 





Östermalms stadsdelsförvaltning
Adress: Karlavägen 104, plan 6 
Telefon: 08-508 10 000 (växel)
E-post: ostermalm@stockholm.se 
Webbplats: start.stockholm
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