
                      till Hälsans Stig, 
en promenadvänlig slinga i trevlig 
miljö. Slingan i Västervik är 4 km 
lång och varje kilometer är utmar-
kerad. Starta var du vill och räkna 
själv ihop hur långt du har vandrat.

1995 etablerades den första 
Hälsans Stig (Slí na Sláinte) på 
Irland av irländska Hjärtfonden. 

Alla Hälsans Stig-kartor finns 
samlade på appen Hälsans Stig. 
Du kan även hitta dem på 
www.halsansstig.se



Riksförbundet HjärtLung
Riksförbundet HjärtLung arbetar för att människor med hjärtsjukdom och lungsjukdom ska kunna leva 
ett så bra liv som möjligt. Det gör vi genom socialt stöd och livsstilsaktiviteter, genom engagemang i 
hälso- och sjukvårdsfrågor och genom att stödja forskning. 

Hälsans stig
Vi vill att en promenad på Hälsans stig ska vara en del 
av en sundare livsstil. Ett enkelt och tillgängligt sätt 
att komma ut och röra på sig i trygga omgivningar. 
Välkommen till Hälsans stig, låt den bli en del av 
ditt dagliga liv.

BIDRA 
TILL ETT 

BÄTTRE LIV

Bidra till ett bättre liv för människor 
med hjärtsjukdom och lungsjukdom. 
Stöd Riksförbundet HjärtLungs arbete.

Swisha ditt bidrag till 90 101 09
Läs mer på www.halsansstig.se

Plats för lokal info.
 Läggs gärna på ljusgrå platta 

så slipper vi ramarna.
Vi typar en mall så det blir enhetligt.
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Livskvalitet! 
Visst är vi lyckligt lottade som på bara några  
minuter har tillgång till både vatten, skog och  
en stad full av historia? 

Så ut och njut! Ta med hunden, familjen, bästa 
vännen eller bara dig själv. Andas, reflektera, lyssna 
på en podd eller ta tillfället i akt och se vår 
fantastiska stad med nya, nyfikna ögon.

Får du idéer, ser saker som vi kan utveckla 
eller har andra tankar och funderingar om 
Västerviks utveckling, hör av dig till oss. 

Vi ses på Hälsans Stig!

Med stöd från Tjustbygdens Sparbank genom 
Sparbanksstiftelsen Tjusbygden

Oavsett ålder och hälsotillstånd hjälper vi 
dig på TR motion&hälsa till ett hälso
sammare liv. 
Vi har leg. sjukgymnaster/fysioterapeuter, 
naprapat, massörer, personliga tränare, 
kostrådgivare och gruppinstruktörer som 
vill hjälpa dig att må bättre. 
Hos oss känner du dig omhändertagen i en trygg och  
välkomnande miljö. Välkommen till oss!

Din hälsa-vår utmaning!

Livsstil – en hjärtefråga
Att regelbundet promenera på Hälsans Stig är första 
steget mot en sundare livsstil. Vi erbjuder ett 
flertal aktiviteter för ett hälsosammare och rikare 
liv. Motion, både på golv och vatten, samtalsgrup
per, kost, rökavvänjning och föreläsningar bland 
mycket annat. Vi erbjuder också kurser i hjärt
lung räddning. Bli medlem du också! 
HjärtLung Västervik arbetar för att hjärt och 

lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så 
bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss 
i hälso och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård 
och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.
Kontakta oss för mer info: Tel 0490210 77, cg.regin@gmail.com

FÖRENINGEN HJÄRTLUNG VÄSTERVIK
www.hjartlung.se/vastervik


