
Vill du besöka Sinnesro?                                          
Hyra/boka ett Sinnesrum eller boka Taktil?  

Perfekta platsen för sammankomster med tillgång 
till kök. Här finns alla möjligheter. 

Kontakta :                                                                          

Catarina eller Lena                                                           

tel: 0736-88 51 72                                                        

mail: sinnesro@7hassistans.se                                    

besöks adress: Ålandsgatan 10 på Göta i Borås   

Det finns MÖJLIGHET att köpa fika i Sinnesro Café                         
Följ oss på  FB, Aktivitetshuset Kamgarn & 7Hassistans 

 

 

 

 

 

 

ALLT UNDER SAMMA TAK = MÖJLIGHET   

I samarbete 
med: 



Vi på Sinnesro erbjuder ett flertal sinnesrum som vi    
utformat enligt Snoezelenmetoden, där grundidén är att 
erbjuda personer sinnesstimulering i en anpassad miljö 
kopplat till ett förhållningsätt.                                                                                                                                                                                         
Genom att stimulera syn, hörsel, 
lukt, smak och känsel kan man     
erbjuda individuell sinnesstimule-
ring utan intellektuell ansträng-
ning. Den trötta hjärnan får vila 
från den ofta överstimulerande 
miljön hen normalt befinner sig i.                                    
En fin MÖJLIGHET. 

Här möter du alltid väl utbildad 
personal som hjälper dig att till-
godose rummen på bästa sätt.   

Mörka rummet varvar ner,                   
aktiverar och stimulerar.                           
Kom in – titta, känn och förundras av fiberoptiken gärna 
sittandes i SenSit fåtöljen som omsluter dig. Här kan du 
träna finmotorik, turtagning på aktivitetstavlan, färg och 
form mm.. Du kan ligga på fiberoptikmattan. Vill du känna 
bubbelrörets vibrationer eller kanske bara se när det 
ändrar färg?  Låt fantasin flöda!   

Gröna rummet varva ner eller väck upp dina sinnen och 
njut av naturens ljud och färg. Låt fiberoptiken kittla dig 
när du sitter i SenSit fåtöljen eller 
när du ligger på den gröna madras-
sen. Sakta skiftar fiberoptiken 
färg i takt som stillsamt regn. Du 
kan här själv påverka din omgivning, 
genom ett tärningsslag så ändrar 
rummet färg. 

Sandrummet erbjuder plats för 
kommunikation och samspel. Känn på stenar, snäckor eller 
en taggig kotte. Njut av en stunds ljusterapi. 

Vitarummet/musiksängsrummet 
som enkelt går att byta färg på 
har musiksäng med bolltäcke eller 
tyngdtäcke om du vill. Du känner 
vibrationer från musiken i              
kropp & själ. 

Bollhavet stimulerar känseln då 
bollarna tydliggör kroppsuppfatt-
ningen och i taket finns en led-
slinga för färgsättning och visu-
ella upplevelser. Du kan vara i 
bollhavet ock kasta bollar i                
basketkorgen. 

Lövgungan låter dig vaggas till ro i en härlig miljö och 
bjuder på en upplevelse av frihet. Att gunga stimulerar 
det vestibulära sinnet. 

Sinnesgången där fåglarna trivs och vi följer årstiderna. 
Tryck, känn, titta och lyssna. Hur låter hackspetten? Är 
det löv på träden nu? Är trollet hemma? Ser du någon 
tomte eller rumpnisse? Man vet aldrig vad som finns där. 

I spegelgången kan du spegla dig i regnet utav såpbubb-
lor via en touchknapp du själv lätt kan styra över. Här 
kan du också uppleva en liten del av 
Karibien. 

Taktilrum där vi utför taktil stimu-
lering/massage. Det finns möjlighet 
att få sin behandling på brits, i en 
säng eller på/i en stol. Här finns  
tillgång till tak lyft.   

 


