
 
Välkommen till Promenadsällskapet Walkie Talkie 

Med promenader, samtal och sällskap vill vi förgylla alla äldres liv och bryta den ensamhet 

som många känner. Efter dessa tre svåra år i pandemis skugga, finns mer ensamhet än 

någonsin. Då är det underbart att kunna sprida värme och glädje till våra äldre.  Här finns 

det humor och omtanke och du är i trygga och säkra händer.  

 

Är du anhörig och vill 

att din närstående får 

sällskap då och då? 

Eller vågar du som 

ostadig senior inte ut 

ensam, rädd för att 

ramla? 

 

Vi erbjuder daglig utevistelse och sällskap när det passar dina anhöriga som bor på detta 

boende, eller för dig som bor hemma, denna tjänst är privat och innefattas av RUT-

avdraget.  Något av det allra trevligaste du kan göra är att arbeta med människor. Här på 

Promenadsällskapet Walkie Talkie har alltid haft ett stort personligt engagemang för 

Sveriges seniorer och inget skänker oss mer glädje än att göra någon glad.  

   

Att ha någon att prata med och gå i armkrok på promenad, att känna sig sedd är så 

oerhört viktigt, ju äldre vi blir. Det är i mötet med annan människa som vi känner att vi 

finns till. Livet är här och nu för oss alla 

 

Vi fungerar som anhörigombud och seniorstöd vid läkarbesök och akuta situationer om 

du behöver stöd. Varje besök dokumenteras med film och bild, för din trygghet och 

fortsatta välmående och hälsa och skickas till familj, barn och närstående.  

 

 

En promenad om dagen är den bästa medicinen. 

 

 

 



 
Bettina Stewart Billgren, Grundare & Promenadsällskap 

 

Med RUT-avdrag 

 
▪ Dagliga promenader 

▪ Sällskap till läkarbesök, bank och affär  

▪ Kvällssamtalet, kontakt över telefonen 

▪ Högläsning, Skype-samtal/Face-time med anhöriga 

▪ Kontakt med myndigheter, hjälp att betala räkningar 

▪  

Kostnad per timme är 375 kr inkl. moms efter RUT-avdrag.  

Utan RUT-avdrag 

 

▪ Ledsagning till Stockholms olika museum & utställningar   

▪ Besök på opera, lunchkonserter & soppteater 

▪ Buss & spårvagnsafari (vid regn) 

▪ En bit god på stan 

 

Kostnad per timme är 750 kr inkl. moms utan RUT-avdrag.  

 
Tillsammans utformar vi tjänsten efter dina personliga behov och intressen.  

Minimum är 3 timmar/tillfälle. 

 

Ansvarsförsäkrad & referenser finns.  

Promenadsällskapet Walkie Talkie 

Tel. 070-752 45 13 

www.promenadsallskapet.se 

info@promenadsallskapet.se 

 

Välkommen att kontakta oss!  

 

 

Vi har inte bråttom, vi har bara tid för dig. 

 

 

 

http://www.promenadsallskapet.se/
mailto:info@promenadsallskapet.se

