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Nu har nya moderna 
Strandhagen öppnat!
Gnestas nya, fina äldreboende är nu 
invigt och inflyttningen är klar. Sid 4-5

Mer i detta nummer:
 Landshövdingen på besök, sid 6-7
 Gnesta har lägst nattfasta i länet, sid 8
 Rundvandring på Powerhuset, sid 10-11
 Sanna Bråding föreläser i Gnesta, sid 12
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Just nu läser du det allra första numret 
av Socialnytt – Socialförvaltningens 
eget nyhetsbrev. I och med att vår 
förvaltning bytte namn vid årsskiftet 
gör nu även nyhetsbrevet likadant, 
dessutom med ett helt nytt utseende.

Vuxen- och Omsorgsförvaltningen blev 
Socialförvaltningen vid årsskiftet och därmed byter 
även vårt nyhetsbrev namn från Vuxen & Omsorgs-
nytt till Socialnytt. Då Gnesta kommun under 
våren även har reviderat den grafiska profilen 
(som du kan läsa mer om på sidan 7), har vi nu 
också haft möjligheten att förändra utseendet och 
layouten på vårt nyhetsbrev – nu mer i tidnings-
form än innan vilket känns som en fin utveckling! 

Innehållet i Socialnytt är dock fortfarande 
detsamma; det vill säga här hittar du viktig infor-
mation och reportage från Socialförvaltningens 
verksamheter och uppdrag. 

Utöver namnbytet flyttades även arbets-
marknad, integration och vuxenutbildning över 
till vår förvaltning vid årsskiftet. De är organise-
rade under verksamheten Stöd och vägledning där 
kommunens Individ- och familjeomsorg också 
finns. Vi är jättenöjda med sammanslagningen 
av dessa verksamheter då det skapar enormt fina 
förutsättningar för utökad samverkan och utveck-
ling! Jag är övertygad om att vi nu kommer kunna 
använda våra resurser på ett bättre och mer effek-
tivt sätt för att kunna stödja flera medborgare.

Jag är stolt över att vi har så många driftiga 
och kompetenta medarbetare i våra verksamheter 
och att vi även har möjlighet att få hit så många 
duktiga sommarvikarier. Vill du också arbeta för 
att hjälpa andra människor i några av Sveriges 
viktigaste jobb? Nu söker vi fler vikarier och jag 
hoppas därför att ännu fler vill ta chansen att 
komma hit och jobba tillsammans med oss! Du kan 
läsa mer kring detta på sidan 9. 

Jag önskar er en Glad Påsk och en trevlig läsning!

Premiär för 
nya Socialnytt!

I nyhetsbrevet Socialnytt hittar du viktig  information, 
intervjuer och reportage från Socialförvaltningens verk-
samheter, aktiviteter och uppdrag. Socialnytt hittar du 
bland annat på Medborgarkontoret, Powerhuset, Träff-
punkten, Vårdcentralen, Café Flamman samt på äldre-
boendena Ekhagen och Strandhagen. Du kan också läsa 
nyhetsbrevet digitalt på www.gnesta.se/stodomsorg 
under Aktuellt om Stöd och Omsorg. 

Socialnytt produceras av Josefin Andersson, 
 kommunikatör på Socialförvaltningen, i samarbete med 
förvaltningschef Ann Malmström. Har du funderingar 
kring innehållet eller förslag på vad vi kan skriva om, 
vänligen kontakta Josefin, 0158-275 147,  
josefin.andersson@gnesta.se

  Invigning av nya Strandhagen
Det första spadtaget togs i september 2017 och nu har 
Gnestas nya äldreboende äntligen slagit upp sina portar.

  Landshövdingen 
på besök
Landshövdingen spanade 
in nya äldreboendet.

  Kom och lyssna på 
Sanna Bråding
Öppen föreläsning på Elek-
tron om psykisk ohälsa.

Om Socialnytt
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Ann Malmström
Förvaltningschef

En administrativ klippa på 
daglig verksamhet 

Karin Bergholm har arbetat inom 
Gnesta kommun de senaste 19 åren. 
Hennes resa började då hon hoppade 
in för en kompis som personlig assis-
tent, sedan blev hon kvar. Efter en 
tid övergick arbetet till mer admi-
nistrativa uppgifter och idag arbetar 
Karin bland annat med fakturor, 
schemaläggning och andra adminis-
trativa delar inom funktionsnedsätt-
ningsområdet. Hon är även redaktör 
för webben. 

– Jag gillar att få hjälpa till och 
ge service. Jag försöker alltid göra 
mitt bästa för att underlätta för både 
medarbetare och invånare som jag 
kommer i kontakt med, berättar hon. 

Gå in med positiv attityd
Tillgänglighet är viktigt menar Karin 
– att verkligen finnas på plats, svara i 
telefon och finnas där. Hon vill även 
gå in i allt hon gör med en positiv 
attityd och ett bra bemötande.

– Jag är stolt över mitt jobb och 
visar gärna det! De jag pratar med 
ska känna sig nöjda och hjälpta när vi 
är klara. 

Ibland hoppar Karin även in och 
täcker upp i verksamheten om det 
är kort om personal – något hon 
uppskattar. 

– Jag gillar att träffa våra brukare, 
det är alltid kul och det ger så mycket 
tillbaka att jobba med dem. 

Känna uppskattning och 
stolthet
Karin nominerades som ett gott 
exempel av sin chef Pernilla Karlsson.

– Karin har bra koll på stora delar 

av kommunen, både kring funktion 
och de som arbetar här. Hon är en 
fantastisk tillgång och fin ambas-
sadör för vår förvaltning och för 
hela kommunen. Hon arbetar med 
ett långt perspektiv och förhåller sig 
till kunskap och erfarenhet på ett 
professionellt sätt, berättar Pernilla 
och fortsätter:

- Hon har även ett så välkomnande 
sätt och jag tror hon får dem hon 
möter att känna sig lite speciella och 
sedda. Hon var ett enormt stöd för 
mig då jag började här och hon ställer 
alltid upp!

Socialförvaltningen uppmärk-
sammar goda exempel med en 

blomma samt att de får möjlighet att 
lyfta just sitt arbete för chefer och 
kollegor. Det tycker Karin är ett bra 
sätt för att få medarbetare att känna 
extra uppskattning och stolthet.

– Jag vill göra ett bra jobb och vara 
ett gott ansikte för Gnesta kommun. 
Att uppmärksammas som ett gott 
exempel för det jag gör är såklart 
jätteroligt! Det känns som ett bevis på 
att jag gör ett bra jobb och att jag ska 
fortsätta i samma riktning, avslutar 
hon.  

Hon trivs med service och att få hjälpa andra. Hon värnar om 
tillgänglighet och ett gott bemötande – därför har administratören 
Karin Bergholm utsetts till ett av Socialförvaltningens goda exempel. 

Karin Bergholm utanför daglig verksamhets butik på Åsbacka. 

”Jag är stolt över mitt 
jobb och visar gärna 

det!”

mailto:josefin.andersson%40gnesta.se?subject=
mailto:soc.ledningsgrupp%40gnesta.se?subject=
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Nu har nya äldreboendet 
Strandhagen öppnat!

Invigningen bjöd på tal från tjäns-
temän och politiker, det bjöds på 
tilltugg och så givetvis en rundvand-
ring i de fina lokalerna. Sedvanlig 
bandklippning blev det också, där 
Socialnämndens ordförande, Ingrid 

Jerneborg Glimne, fick äran att hålla 
i saxen.  

– Jag är så otroligt glad och stolt 
över att vi nu äntligen står här och får 
öppna upp dörrarna till Gnestas nya 
äldreboende! Allt är så väl planerat in 

I slutet av mars invigdes Gnesta kommuns nya 
fina äldreboende, Strandhagen, i ett vackert 
läge vid Frönäs gärde. Det första spadtaget 
togs i september 2017 och nu har äntligen 
Frustunagårdens verksamhet fått flytta in i de nya 
lokalerna.

i minsta detalj. Byggnation, utförande 
och inredning, allt är anpassat för 
målgruppen och skapar harmoni, 
säger hon och fortsätter:

– Vi har även ett modernt digita-
liseringstänk som visar att vi strävar 
framåt. Det känns så lyckat.

Ge den bästa servicen
En arbetsgrupp med olika professi-
oner har lagt ner mycket tid på att det 
nya äldreboendet ska bli så funktio-
nellt som möjligt, utefter de behov 
som finns idag hos kommunens äldre 
samt demenssjuka. 

Strandhagens baksida där en vacker och trevlig trädgård kommer att anläggas med 
promenadvägar, vattenspegel, sittplatser, orangeri och pergola.

Fakta Strandhagen
  Strandhagen är byggt i 

två plan beståendes av fyra 
enheter, varav två är demens-
boende och två är äldreboende. 
Fler enheter kan ställas om 
till demensboende i framtiden 
ifall behoven av demensplatser 
ökar.

  Det finns totalt 44 lägen-
heter om 35 kvadratmeter, alla 
med eget badrum, tvättmaskin 
och trinettkök. Möjlighet till 
parboende erbjuds också. 

  Det finns stora, luftiga 
samlingsrum med tillhörande 
rymliga balkonger. Separata 
TV-rum finns även i anslutning 
till dessa rum.

  Färger, inredning, möbler 
och textilier är noga utvalda 
och har anpassats för de äldres 
behov. 

  Färgerna är ljusa, varma och 
harmoniska samtidigt som alla 
möbler och gardiner i allmänna 
utrymmen är av flamsäkert 
material.

  Strandhagen har eget 
tillagningskök, det innebär 
hemlagad mat direkt på bordet 
utan transporter.

  Strandhagen är utrustat med 
modern teknik; wifi, digital 
aktivitetsplanering, möjlighet 
till Smart-TV och samtal via 
Skype. Även digitala medicin-
skåp. 

Anders Hallinder, enhetschef på 
Strandhagen, är mycket nöjd med att 
nu få flytta in verksamheten i de nya 
lokalerna.

– Det känns oerhört roligt, fräscht, 
modernt och utmanande. De boende 
har redan börjat njuta av den fina 
utemiljön och många tycker det är 
väldigt fint här inne, säger han och 
tillägger:

– Men ett fint hus är inte allt, det 
spelar ingen roll om vi inte också 
fyller det med något bra. Det är 
såklart även jätteviktigt med bra 
personal. Vi ska verkligen ge allt 
för att ge den bästa servicen till de 
äldre. Det blir även mer lättjobbat för 
personalen nu, alla utrymmen och 
funktioner är mer anpassade vilket 
känns så bra. 

Kommunens dagverksamhet för 
personer med demenssjukdom har 
även de fått nya lokaler i direkt 
anslutning till äldreboendet – nu 
med det nya namnet Strandhagens 
Brygga. 

Behagliga färger skapar lugn
På plats på invigningen fanns både 
SPF:s ordförande Jan Ancker och 
PRO:s ordförande Margareta Berg-
dahl. De var rörande överens om 
att Strandhagen blir ett mycket fint 

Strandhagens ståtliga framsida. Strandhagens Brygga, dagverksamheten för personer med demenssjukdom, är belägen i den gula 
byggnaden i direkt anslutning till stora entrén.

Ingrid Jerneborg Glimne klipper det symboliska invigningsbandet innan hon räcker över socialnämndens gåva, ett äppelträd, till 
Enhetschef Anders Hallinder.

tillskott för Gnestas äldre. 
– Här är en vacker utemiljö med 

fin utsikt – det är verkligen alla äldre 
värda! Det känns härligt, väl genom-
tänkt och funktionellt uppbyggt med 
möjligheter att följa med i framför allt 
den digitala utvecklingen, säger Jan 
efter rundturen. 

– Miljön är så fin, man känner 
hur de behagliga färgerna skapar ett 
lugnt och trevnad. Golvet i gummi är 
behagligt att gå på och det är fantas-
tiskt fint med alla möbler och textilier 
som också matchar, tillägger Marga-
reta.

En del i satsningen för 
Gnestas äldre
Ett intensivt arbete pågår i Gnesta 
för att förebygga ohälsa och öka 
välmåendet hos kommunens äldre. 
Strandhagen är ytterligare ett led i 
den satsningen där man just nu även 
utvecklar mötesplatser, aktiviteter, 
frivilligverksamheter, anhörigstöd 
samt samverkan med pensionärsor-
ganisationer och andra ideella fören-
ingar.

– Det känns jättebra att vi verk-
ligen satsar på de äldre i Gnesta, 
avslutar Ingrid Jerneborg Glimne.  
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Landshövdingen
besökte Strandhagen
Gnesta har fått besök 
av landshövdingen 
i Sörmland, Liselott 
Hagberg. Hon 
spanade bland annat 
in nya Strandhagen 
tillsammans med 
kommunchef, 
förvaltningschefer 
och politiker, som alla 
verkade imponerade 
av kommunens nya 
äldreboende.

På plats på Strandhagen; Ann-Sofie Lifvenhage, kommunalråd, Liselott Hagberg, landshövding, Johan Rocklind, kommunalråd, 
Patrik Nissen, samhällsbyggnadschef, Christina Hedberg, kommunchef, Håkan Ekstrand, oppositionsråd, Anders Hallinder, 
enhetschef Strandhagen, Anne Ringdahl, verksamhetschef äldreomsorgen och Johan Varenius, landsbygdsdirektör Länsstyrelsen. 

undvikit oro och istället skapat ett 
lugn kring själva flytten vilket gett 
effekt. Det känns som om många av 
de äldre har tyckt att det är trevligt 
att få flytta hit. På kort tid har de 
kommit till rätta här på ett jättebra 
sätt.

Kommunalråden Johan Rocklind 
och Ann-Sofie Lifvenhage vill lyfta 
Strandhagens fina läge, de menar 
att det ligger centralt men ändå med 
närhet till vattnet. Det är enkelt att 
som anhörig ta med en boende ut på 
promenad i en fantastisk miljö. 

– Jag gillar också att man valt att 
plocka med delar av de gamla fina 
möblerna från Frustunagården för 
att snabbt kunna skapa en hemkänsla 
för de äldre. Det känns fint, lugnt och 
trevligt att komma in i huset och det 
ger positiv energi, säger Ann-Sofie 
och tillägger: 

– Vi kan även se i brukarundersök-

”Det blev som vi hade 
hoppats på och det 
känns väldigt bra!”

Johan Rocklind, 
kommunalråd

ningar att vår personal och verk-
samhet får väldigt goda betyg. Nu får 
vi dessutom möjlighet att flytta in 
den goda verksamheten i fantastiskt 
fina och anpassade lokaler. Det ger 
oss alla förutsättningar för att möta 
framtiden. 

Alla förutsättningar för bra 
vård och upplevelser
Johan Rocklind tillägger att det har 
varit en lång process som äntligen 
nått sitt slut – med ett väldigt fint 
resultat. 

– För flera år sedan tog vi ett 
inriktningsbeslut om att vi skulle 

Efter att ha visats runt i Strandhagens 
lokaler och även fått sig en pratstund 
med några av de boende, var alla 
väldigt överens om att det är ett jätte-
fint och funktionellt äldreboende som 
blir ett fint tillskott i kommunen.

– Det är intressant att få se ett 
alldeles nytt äldreboende som är 
väldigt genomtänkt. Allt från den 
enskilde brukarens behov till perso-
nalens behov är tillgodosedda här för 

att kunna bistå med en bra service 
till de boende, säger Liselott Hagberg 
efter att ha fått se lokalerna. 

– Både inre och yttre miljöer är 
genomtänkta – Strandhagen är ett 
boende som passar för alla, fortsätter 
hon. 

En välplanerad flytt
Kommunchefen Christina Hedberg 
tycker det är bra att ledningen låtit 
medarbetarna få tycka till och vara 
delaktiga i hela processen. Hon är 
också imponerad över hur välpla-
nerad flytten varit.

– Jag vill ge en eloge till alla 
medarbetare och chefer för deras 
engagemang och planering. De har 

skapa ett riktigt bra boende för 
framtiden. Under resans gång har vi 
varit på studiebesök och sett andra 
boenden som vi fastnat för som liknar 
det här väldigt mycket. Det har varit 
riktigt roligt att få följa processen, 
nu ser vi att det blev som vi hade 
hoppats på och det känns väldigt bra! 

Ett mysigt och trevligt boende 
som har alla förutsättningar för en 
bra vård och bra upplevelser – så 
sammanfattar oppositionsrådet 
Håkan Ekstrand Strandhagen.

– Den här satsningen är något 
som vi varit överens om i politiken 
och det är jättekul att nu få se det 
stå klart och hur fint det blev. Det 
kommer vara bra både för de boende 
och för personalen. Det är nästan så 
man längtar efter att få flytta hit, fast 
det får gärna dröja ett tag till, säger 
Håkan och skrattar.  

”Både inre och 
yttre miljöer är väl 

genomtänka”

Liselott Hagberg,
Landshövding

Kommunfullmäktige har under våren 
beslutat om att revidera Gnesta kommuns 
grafiska profil. Det innebär att kommunen 
nu bland annat kommer att arbeta med 
andra typsnitt, färger och symboler i både 
trycksaker och på webben. 

En grafisk profil beskriver hur en organisation ska 
representeras i form av bland annat logotyp, färgval, 
typografi, bildmanéer samt uttryck i form av exem-
pelvis värdeord och så vidare. Det ska bidra till att 
dokumentation, trycksaker och webbsidor följer 
samma linje och därmed får en enhetlig stil där det 
tydligt framgår att kommunen är avsändare.

– Gnesta kommuns tidigare grafiska profil uppdate-
rades senast 2008 och var i behov av revidering. Vi 
behöver dels svara upp mot nya digitala utmaningar 
och möjligheter. Den tidigare profilen var heller inte 
tillräcklig när det kommer till tydlighet och användar-
vänlighet, berättar kommunikatör Jessica Söderström, 

projektledare för revideringen av den grafiska profilen.

Arbetet med att revidera den grafiska profilen har 
tagit avstamp i den gamla profilen, i kommunikations-
policyn, i värdegrunden DRAG men också i arbetet med 
bilden av Gnesta. Utöver förändringar kring layout, så 
kommer även sloganen, Stadens lugn och landets puls, 
nu att tas bort.

– Den nya grafiska profilen kommer även att komplet-
teras med en profilmanual som innehåller tydliga 
exempel och lättarbetade mallar. Detta för att under-
lätta medarbetarnas arbete och synliggöra Gnesta 
kommun som avsändare, fortsätter Jessica.

Införandet kommer att ske under hela året, 
så förändringen kommer att synas succesivt. Första 
numret av Socialnytt, som du just nu läser, är en av 
produkterna skapad just utefter den nya grafiska 
profilen.  

Ny grafisk profil i Gnesta kommun
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Gnesta har lägst 
nattfasta i Sörmland 
Nattfasterapporten i Sörmland för 2018 visar att 
Gnesta är bäst i länet då det kommer till att ha 
lägst nattfasta på kommunens två äldreboenden. 

Nattfasta är benämningen på tiden 
mellan en dags sista mål och följande 
dags första mål, det vill säga tiden 
under natten då en person inte äter 
eller dricker någonting som ger 
nämnvärd energi. Nattfasterapp-
orten, som genomförs av Nutritions-
rådet Sörmland, består av en kart-
läggning av nattfastan för äldre vid 
särskilda boenden och på sjukhusen i 
Sörmland.

I Socialstyrelsens vägledning, 
Näring för god vård och omsorg – 
en vägledning för att förebygga och 
behandla undernäring, ges rekom-
mendationen att nattfastan inte bör 
överstiga elva timmar. Målet är att 
undvika att måltiderna kommer för 

tätt under dagen samt att motverka 
undernäring. 

Minskat nattfastan mest
Rapporten visar att åtta av nio 
kommuner i länet samt landstinget 
har förbättrat sina resultat mellan 
mätningen 2016 och 2018. Gnesta är 
den kommun i länet som har minskat 
nattfastan allra mest och som även 
har det lägsta medelvärdet på natt-
fasta i länet under 2018, nämligen en 
medellängd på 9,95 timmar. Förvalt-
ningschef Ann Malmström är mycket 
nöjd med resultaten.

– Att minska ner nattfastans längd 
på våra äldreboenden är något som 
vi arbetat hårt för i Gnesta och det är 

därför väldigt roligt att se när det ger 
resultat! 

Engagemang och förståelse
I rapporten lyfts Gnesta som ett 
gott exempel och Anders Hallinder, 
enhetschef för Strandhagen (dåva-
rande Frustunagården), berättar där 
om hur man i Gnesta arbetat för att 
minska nattfastan. Förutom att se 
över schemaläggning och planering 
av måltider och mellanmål har man 
även lagt stor vikt i personalens enga-
gemang och förståelse för att man 
kan göra skillnad genom sin inställ-
ning till kost och äldre.

– På utvecklingsdagar har vi haft 
nutrition och nattfasta som tema. 
Varje arbetsgrupp har fått komma 
med förslag på hur man kan arbeta. 
Ett bra samarbete mellan enheter 
och ett utvecklat teamarbete mellan 
omvårdnadspersonal och sjukskö-
terska har också stor vikt, berättar 
Anders.   

– Att även ha ett engagerat 
måltidsombud som kan handleda 
sina kollegor är viktigt. Måltidsom-
buden har fått inspiration genom 
föreläsning om kost och äldre och 
sedan spridit denna kunskap vidare i 
sina verksamheter, tillägger han.  

Statistik ur Nattfasterapporten som visar Gnesta jämfört med övriga kommuner.

Mer information
  Hela nattfasterapporten finns 

att läsa på www.fou.sormland.se 
sök på nattfasterapport 2018. 

  Där finns även en podd om 
nattfasta (FoU-podden, Avsnitt 
13) där måltidsombud från 
dåvarande Frustunagården 
medverkar.

Överförmyndare är en obligatorisk 
verksamhet som finns i alla Sveriges 
kommuner. Överförmyndarnämnden 
består av ledamot och en ersättare 
från respektive kommun. Överför-
myndarkontoret är lokaliserat i Flens 
kommun men ställföreträdare och 
huvudmän kan även fortsättningsvis 
boka besök med handläggare i sina 
hemkommuner.

Överförmyndaren är en enskild 
myndighet vars arbetsuppgifter 
främst består av att utreda behov 
av god man och förvaltare samt att 
utöva tillsyn över ställföreträdare, 
det vill säga gode män, förvaltare och 
förmyndare. 

Överförmyndaren ska också erbjuda 
utbildningar och fortbildningar för 
att kommunens ställföreträdare ska 
känna sig trygga i att utföra sina 
uppdrag.

Beslutet om gemensam överför-
myndarnämnd togs av Kommunfull-
mäktige i Gnesta under 2018.  

Gnesta med i 
gemensam över-
förmyndarnämnd 

Vill du också arbeta för att hjälpa andra människor i några av 
Sveriges viktigaste jobb? 

Socialförvaltningen
söker vikarier!

Äldreomsorgen - sommarvikariat
Äldreomsorgen i Gnesta kommun består av Ekhagen och Strandhagen 
som är två särskilda boenden för äldre, ett kortvårdsboende samt Gnesta 
hemtjänst och Björnlunda hemtjänst. Arbetsuppgifterna består av den 
dagliga vården och omsorgen av de äldre, kontakter med anhöriga och sjuk-
vårdspersonal samt social dokumentation. 

Du måste vara 18 år, ha ett stort intresse för omsorg av äldre, vara 
ansvarsfull och ha ett gott bemötande. Undersköterska eller likvärdig 
utbildning eller arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg är meriterande. 

Funktionsnedsättningsområdet – sommarvikariat
Funktionsnedsättningsområdet består av särskilda boenden, korttidsbo-
enden, boendestöd, daglig verksamhet och personlig assistans för personer 
med psykiska, fysiska och begåvningsmässiga funktionsnedsättningar. 
Arbetet innebär att ge ett personligt stöd utifrån personens önskemål, 
förmåga och behov. 

Du ska vara socialt engagerad, lyhörd, flexibel, självständig och struktu-
rerad. Undersköterska, socialpedagog, behandlingsassistent, omsorgsassis-
tent eller likvärdig utbildning eller arbetslivserfarenhet är meriterande. 

Stödboende för ensamkommande – timvikariat
Till Gnestas stödboende för ensamkommande unga mellan 16-21 år söker 
vi även timvikarier som kan göra kortare inhopp under hela året – detta 
är ett perfekt uppdrag för dig som redan har ett timvikariat inom annan 
verksamhet och söker fler arbetstimmar! Arbetet innefattar tillsynsbesök på 
respektive boendeenhet, enskilda samtal med ungdomar samt läxhjälp. 

Vi söker dig som har minst gymnasial utbildning samt tidigare erfaren-
heter av att arbeta med ungdomar. Vi ser gärna att du fyllt 25 år. Utdrag ur 
belastningsregistret är ett krav.

Till samtliga tjänster läggs stor vikt vid personlig lämplighet. 
Läs mer och ansök på: www.gnesta.se/ledigajobb

Kontakt
Om du behöver få tag på över-
förmyndarkontoret kontaktar du 
dem via e-post eller telefon:
E-post: 
overformyndaren@flen.se
Telefon: 0157-43 00 70, 
telefontider måndag till torsdag 
klockan 10.00–12.00.

Från och med 2019 har 
Gnesta, Flen och Ving åkers 
kommuner startat en 
gemensam överförmyndar-
nämnd. 

http://www.fou.sormland.se
http://www.gnesta.se/ledigajobb
mailto:overformyndaren%40flen.se?subject=
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Ett förebyggande samarbete pågår för 
fullt på Powerhuset. Under vintern bjöd 
seniororganisationerna PRO och SPF Seniorerna 
samt Socialförvaltningen in till öppet hus där 
kommunledning och politiker fick veta mer om det 
hälsofrämjande arbetet.

För ett år sedan skrevs kontraktet på 
för Powerhuset och ett nytt samar-
bete mellan Gnesta kommun, PRO 
och SPF Seniorerna såg sitt ljus. 
Powerhuset, beläget på Dagagatan 22 
i Gnesta, blev då en ny mötesplats för 
aktiviteter och utökade möjligheter 
till en förbättrad social samvaro. 
Mycket har hänt sedan dess i syfte att 
förbättra gemenskapen och främja 
hälsan hos Gnestas invånare.
Under vintern bjöds kommunchef, 

matnyttig information, föreläsningar 
och tillställningar och alla som vill är 
välkomna att delta. 

Möteslokalerna finns även för 
uthyrning till föreningar och organi-
sationer samtidigt som flera verk-
samheter också hyr andra delar av 
lokalerna i det stora huset.

Frivilligverksamhet och 
anhörigstöd
I Powerhuset finns även kommunens 
frivilligverksamhet samt anhörigstöd 
representerade och även de har ett 
nära samarbete med seniororganisa-
tionerna. Genom samverkan är det 
lättare att fånga in de människor som 
är ensamma, eller som är intresse-
rade av att hjälpa andra genom ett 
frivilliguppdrag. 

– Mun mot mun metoden är 
kanon för att sprida ryktet om att det 
faktiskt går att undvika ensamhet, 
genom att exempelvis få besök i 
hemmet, eller genom att få en prome-
nadvän. Detta utan att ha hemtjänst, 
berättar Linda Bergström, dåvarande 
verksamhetschef för Administration 
och bistånd hos Socialförvaltningen. 

– Vi finns här för att hjälpa! Är du, 
eller någon du känner ensam eller 
intresserad av att också hjälpa andra, 
tveka inte att ta kontakt med oss, 
tillägger hon. 

Aldrig ensam i Gnesta 
inspirerar Sverige
Visionen ”Aldrig ensam i Gnesta” 
föddes för att hjälpa till att bryta den 
ofrivilliga ensamheten hos seniorer. 
Nyheten om projektet har spridit 
sig över Sverige där Gnesta ligger i 
framkant och inspirerar andra på 
ett föredömligt sätt. Jan Ancker och 
Margareta Bergdahl har åkt runt i 
landet och presenterat projektet för 
cirka 160 representanter från andra 
lokala seniororganisationer.

– Många från hela landet vill 
besöka Powerhuset och se hur vi 
arbetar här för att bryta ensamheten. 
Många tycker att vi är unika som har 
detta samarbete mellan PRO, SPF 
Seniorerna och kommunen – själva 
ser vi bara fördelar med det, berättar 
de tillsammans. 

tjänstemän och politiker in till 
Powerhuset för att få ta del av vad 
som händer där samt själva kunna 
spana in de fina, rymliga och tillgäng-
lighetsanpassade lokalerna.

– För att bryta den ofrivilliga 
ensamheten behövs en mötesplats, 
och det är här, på Powerhuset, som 
vi gör det! Det handlar om att bygga 
relationer mellan människor. Hit 
är alla välkomna, även om man inte 
är medlem. Vi finns här och vi har 

massor med idéer för framtiden, 
berättar Jan Ancker, ordförande i 
SPF Seniorerna.

– Powerhuset är en plats för alla 
att gå till, om så bara för att ta en 
kopp kaffe och prata av sig. Det vikti-
gaste är inte vad man gör, utan att 
man gör något, tillägger Margareta 
Bergdahl, ordförande i PRO.

Aktiviteter och event
I det 580 kvadratmeter stora Power-
huset bedriver nu både PRO och SPF 
Seniorerna sina respektive förenings-
verksamheter. Här finns möjligheter 
att ta del av mängder med aktivi-
teter, studiecirklar, föreläsningar, 
bokcirklar, seniordanser och olika 
event. De regelbundna torsdagsträf-
farna som pågått sedan hösten har 
också gjort stor succé. Där erbjuds 

Under öppet hus deltog bland annat: Linda Bergström, dåvarande verksamhetschef för Administration och bistånd, Håkan Ekstrand, 
oppositionsråd, Anna Sandklef, kommunikationschef, Christina Hedberg, kommunchef, Jan Ancker, ordförande i SPF, Ann-Sofie 
Lifvenhage, kommunalråd, Ann Malmström, förvaltningschef, Johan Rocklind, kommunalråd, Margareta Bergdahl, ordförande i PRO.

Mötesplatsen Powerhuset, ett stort och tillgänglighetsanpassat hus på Dagagatan 22.

Fakta Powerhuset
Powerhuset är en mötesplats 
i centrala Gnesta för dig som 
är senior, anhörig eller bara är 
intresserad av att delta i samtal 
och trevliga aktiviteter. Där 
finns både Gnesta kommun 
samt seniororganisationerna 
PRO och SPF representerade.

Powerhuset besöksadress: 
Dagagatan 22, Gnesta
Öppet hus mån-fre klockan 
10.00¬–15.00

Administration Powerhuset
Tel: 076 - 896 19 54

Frivilligsamordnare:
Åsa Gustafsson
Tel: 0158-275 932, e-post: 
asa.gustafsson@gnesta.se 

Anhörigkonsulent:
Anu Näsman
Tel: 0158-275 113, e-post: 
anu.nasman@gnesta.se

Kommunchef och politiker 
besökte Powerhuset

Kommunchef Christina Hedberg 
tycker det är mycket glädjande att se 
hur Powerhuset på kort tid har blivit 
en så populär mötesplats med massor 
av olika aktiviteter.

– Jag är otroligt glad över det goda 
samarbete som Gnesta kommun 
har med PRO och SPF. Samarbetet 
har också hjälpt till att sätta Gnesta 
kommun på kartan genom den fina 
nationella publicitet vi fått, säger hon 
och fortsätter:

– Min förhoppning är att Gnesta 
verkligen ska bli en plats där ingen 
ofrivilligt ska behöva vara ensam. 
Social samvaro är extremt viktigt för 
människors välmående. Jag vill sända 
ett stort tack till alla seniorer som på 
ideell basis bidrar till att göra Gnesta 
ännu varmare och trevligare för våra 
äldre.  

”En plats för alla att 
gå till, om så bara för 

att ta en kopp kaffe 
och prata av sig”

Margareta Bergdahl, 
ordförande PRO

”Social samvaro 
är extremt viktigt 

för människors 
välmående”

Christina Hedberg, 
kommunchef

mailto:asa.gustafsson%40gnesta.se?subject=
mailto:anu.nasman%40gnesta.se?subject=
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Skådespelerskan och 
programledaren Sanna 
Bråding kommer till Gnesta 
för en öppen föreläsning om 
psykisk ohälsa den 15 maj. 

Under Sanna Brådings framgångs-
rika och mycket aktiva yta finns en 
känslighet som har lett henne in på 
destruktiva flyktvägar i livet. Följ 
med på Sannas personliga resa, som 
kantats av ätstörningar, missbruk, 
psykisk ohälsa och slutligen fängelse. 
I häktet bestämde sig Sanna för att 
ta vara på möjligheten att förändra 
sitt liv. Hon har lyckats vända sina 
smärtsamma erfarenheter till något 
konstruktivt som hon nu bygger 
vidare på.

Nu delar Sanna med sig av sina 
erfarenheter om hur hon gjorde 
för att ta sig tillbaka och må bättre. 
Under föreläsningen belyser Sanna 
hur vi alla besitter kraften att 
förändra våra liv. 

Föreläsningen är öppen för alla 
och finansieras genom statliga medel 
för Uppdrag psykisk hälsa. Fri entré. 
Välkomna!  

Föreläsning med 
Sanna Bråding

Utmärkelsen Årets eldsjäl, som 
utses av kommunstyrelsens presi-
dium, riktar sig till lokala kreatörer, 
ideellt engagerande och inspirerande 
medborgare. 
Under 2018 delades utmärkelsen ut 
till två aktörer, varav PRO och SPF 
tog hem den ena utmärkelsen för sitt 
engagemang i Aldrig ensam i Gnesta.

– Vi är mycket stolta och glada över 
att våra organisationer fått denna 
utmärkelse. Det är många som 
bidragit till projektet och på detta sätt 
blir vi alla uppmärksammade för det 
vi gjort, säger SPF Seniorernas ordfö-
rande Jan Ancker och PRO:s ordfö-
rande Margareta Bergdahl, stolta 
efter att ha fått ta emot priset.  

Projektet Aldrig ensam i Gnesta har gett flera ringar på 
vattnet. Utöver intresset runt om i Sverige har PRO och SPF 
Seniorerna även fått ta emot kommunens pris som Årets 
Eldsjäl 2018 för deras engagemang i projektet. 

PRO och SPF prisades 
med Årets Eldsjäl

Foto: Robert Eldrim

Motiveringen till priset Årets Eldsjäl
”Genom ideella insatser och ett nära samarbete med kommunen, under 
parollen Aldrig ensam i Gnesta, skapas förutsättningar för ett än mer 
attraktivt, öppet, varmt, inkluderande och medmänskligt Gnesta för alla 
våra äldre. Samarbetet lyfter föreningarna lokalt samtidigt som de rönt 
stor nationell spridning och sätter Gnesta på kartan.”

Föreläsning med Sanna 
Bråding
Datum: Onsdagen den 15 maj 
Tid: Klockan 17.30–19.00
Plats: Biosalen på Elektron, 
Västra Storgatan 15 i Gnesta

Gnesta kommun använder sig av den effektiva och uppskattade arbets-
metoden Trygg hemgång sedan snart tre år tillbaka. Metoden möjliggör för en 
tryggare hemgång efter en sjukhusvistelse. 

Ett hemgångsteam, som utses av planerare inom hemtjänsten, ser då över vilka 
stödinsatser personen har behov av på hemmaplan, efter tiden på sjukhus.
Metoden ger brukaren möjlighet att verkligen jobba utifrån sin egen förmåga. 
Arbetssättet är en så kallad hjälp till självhjälp, där man kartlägger vad 
personen klarar av själv samt vad den behöver för hjälp, innan beslut om even-
tuella stödinsatser tas.  

Metoden Trygg hemgång fortsätter


