
Aldrig ensam i Gnesta! 
Under förra årets Seniordag blev nya äldrebo-
endet Strandhagen ett hett ämne. Då hade det 
första spadtaget precis tagits – nu ett år senare 
kan vi glädjande berätta att huskroppen är på 
plats och arbetet med att färdigställa det fina 
och toppmoderna äldreboendet fortlöper enligt 
planerna! Vi gjorde nyligen en rundvandring i 
lokalerna och kan nu därför bjuda på ett repor-
tage från bygget. 

I det här numret gör vi också en extra 
djupdykning hos Skogsgläntan – där får vi följa 
en av sommarens feriearbetare under en dag 
på Gnestas dagverksamhet för människor med 
demenssjukdom. 

Ha en fortsatt trevlig höst och en trevlig läsning!

Ann Malmström
Förvaltningschef   
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Hösten är här och veckorna rullar som vanligt 
på i snabb takt. Vuxen- och omsorgsförvaltning-
en har precis som vanligt mycket spännande på 
gång – vi utbildar vår personal, bjuder in till oli-
ka event och fortsätter vårt arbete för att ta hand 
om de kommuninvånare som behöver vårt stöd.

”Aldrig ensam i Gnesta” är en paroll som 
vi och våra pensionärsföreningar arbetar väldigt 
aktivt för. Jag vet att jag nämnt det tidigare men 
det tåls att sägas igen – vi måste alla hjälpas åt 
för att minska den ofrivilliga ensamheten och 
öka den psykiska hälsan hos våra medborgare. 
Känslan av att göra något bra för en medmän-
niska bidrar ju också till att man själv känner 
välmående över att ha gjort något fint för en 
annan människa.

Under hösten utbildas vår personal inom 
hot och våld. Vi är ibland en rätt så utsatt för-
valtning där hot och våld kan förekomma och 
jag är därför väldigt glad över att vi satsar på att 
öka kunskapen kring detta. Vi vill öka säkerhets-
medvetandet hos personalen, förbättra arbets-
miljön och även se till så brukarna blir bemötta 
på ett bra sätt.

Nyligen arrangerades Seniordagen på 
Elektron. Det blev ett lyckat evenemang i år 
igen, med många intressanta föreläsningar och 
diskussioner på det viktiga temat Trygghet och 
säkerhet. Du kan givetvis läsa mer om tillställ-
ningen i detta nummer. 



Trygghet i fokus på årets Seniordag
I slutet av september arrangerades Seniordagen på Elektron där temat 
trygghet och säkerhet stod i fokus. Det blev en välbesökt och uppskattad 
tillställning där social samvaro, informativa föreläsningar och mingel bland 
utställare fyllde dagen. 

Seniordagen, som startades redan under 90-talet, 
arrangeras genom ett samarbete mellan Gnesta 
kommun och pensionsorganisationerna SPF och 
PRO. Syftet är att samla Gnestas seniorer 
och andra intresserade för en dag 
fylld med viktig information och 
intressanta diskussionsforum, 
i år även med utställare på 
plats. 

– Jag tycker det här är en 
fantastisk tillställning där 
vi är flera organisationer 
som samverkar för en god 
sak. Årets tema känns väldigt 
aktuellt och viktigt – vi seniorer 
liksom alla andra ska kunna känna 
oss trygga i vår vardag, sa Jan Ancker, 
ordförande i SPF. 

Många besökare tog chansen att lyssna på 
föreläsningarna, mingla och ställa frågor. När de 
lokala poliserna Björn Sundelin och Per Lind-

berg berättade om sitt arbete i Gnesta 
gick mikrofonen varm bland åhö-

rarna med många funderingar 
om polisens arbete med bland 

annat ungdomsgäng och 
oron över dessa, frågor 
kring trafikbrott, patrulle-
rande i centrum, vad som 
händer med anmälda brott 
och så vidare. 

– När det gäller ungdoms-
gängen har vi ett bra samar-

bete med både Socialtjänsten, 
skolan och fritidsgården om hur vi 

gemensamt arbetar för att förebygga 
brottslighet hos unga, berättade de tillsammans. 
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Invigningstalare för dagen - Linda Bergström (Vuxen- och omsorgsförvaltningen), Margareta Bergdahl (PRO), Jan 
Ancker (SPF) och Ingrid Jerneborg Glimne (Vuxen- och omsorgsnämnden).
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Klara oss i nödsituationer
Information om krisberedskap och vad vi själva 
kan göra för att klara oss i olika nödsituationer 
blev nästa ämne.
– Med kunskap och rätt förberedelser kan vi kla-
ra oss länge under en kris. Fundera på vad just 
du behöver ha hemma för att klara dig i minst 
tre dygn utan exempelvis el och rinnande vatten, 
sa Åsa Helldén Ruocco från Civilförsvarsför-
bundet.

Brottsofferjouren fanns också 
på plats och berättade om vilket 
stöd och hjälp man som brotts-
offer kan få i olika situationer, 
följt av information från 
kommunens samordnare för 
Folkhälsa och Våld i nära 
relationer.

Vid ett av utställningsborden 
stod kommunens demenssam-
ordnare Viktoria Axzell.
– Jag vill uppmärksamma den de-
menssatsning som görs i kommunen, och 
som är ett otroligt viktigt ämne. Vi står inför 

utmaningar i framtiden där fler blir demenssjuka 
och vi måste därför agera så förebyggande vi 
kan. Nu tar jag chansen att fånga in besökare 
och berätta om vårt arbete. 

– Vi är här för att berätta om våra verksamheter 
på Freja Bad & Gym och även prata om hur vi 
kan hjälpa äldre att komma igång med träning 
som är anpassad just för dem, förklarade Daniel 
Vinghed som arbetar på Freja Bad & Gym. 

Underhållning och hembakat
Glade Glenn bjöd på dragspel 

och sång där flera bjöd upp 
till dans framför scenen. 
Likt traditionen avslutades 
Seniordagen med en stor 
fikabuffé – för sjunde året 
i rad bjöd Gnestas politiker 

på hembakat, i år med 21 
olika sorters kakor som tycktes 

uppskattas av besökarna. 

Malin Broquist, Hampus Karlsson och Daniel Vinghed från Freja Bad & Gym, samt demenssamordnare Viktoria 
Axzell var några av de utställare som fanns på plats.



Gnestas nya äldreboende tar form
Byggnationen av Gnestas nya äldreboende Strandhagen pågår för fullt. 
Huskroppen och innerväggar är på plats och arbetet rullar på enligt planerna 
med målet att inflyttning kan ske i mitten av mars 2019. 

I ett vackert läge vid Frönäs gärde har det nya, 
fina och moderna äldreboendet Strandhagen 
börjat ta form. Fasaden, som i princip är klar, 
består av stilrena material och 
färger där ljusgrå puts kom-
bineras med paneler i neutra-
la gula samt gröna nyanser. 
Invändigt är innerväggarna på 
plats och arbete pågår nu med 
att bland annat montera hiss, 
sätta kakel i badrummen, måla 
väggar och dra rör. På inner-
gården pågår markarbetet för 
fullt där en vacker trädgård så 
småningom ska växa fram.

– Det här kommer att bli top-
pen när det är färdigt! Det blir 
ett jättefint, stort och fräscht 
boende för våra äldre, säger 
Anne Ringdahl, verksamhetschef  för äldre-
omsorgen i Gnesta kommun, under en rund-
vandring i lokalerna. 

Ljusa varma färger
Strandhagen byggs i två plan beståendes av fyra 

enheter, varav två blir demens-
boende och två blir äldreboen-
de. Det blir totalt 44 lägenheter 
om 35 kvadratmeter, alla med 
eget badrum, tvättmaskin och 
trinettkök. 
– Men behoven styr. Behöver 
vi ställa om fler enheter till 
demensboende i framtiden så 
har vi möjligheten att göra det, 
då boendet byggs flexibelt med 
moderna lösningar anpassa-
de för både äldreboende och 
demensboende, förklarar Anne 
Ringdahl. 

Färgerna inomhus är ljusa, var-
ma och lugna och all inredning 

anpassas för de äldres behov. Strandhagen får 
också eget tillagningskök – vilket innebär hemla-
gad mat direkt på bordet utan transporter. 
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Strandhagens framsida med stor entré där en på- och avstigningsplats även kommer att placeras. I den 
högra tillbyggnaden bredvid entrén kommer Skogsgläntans dagverksamhet för demenssjuka att flytta in. 

Sabina Grennard från Gnestahem och 
Anne Ringdahl från Vuxen- och omsorgs-
förvaltningen är nöjda med hur byggnatio-
nen fortlöper.
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Detaljplanering efter årsskiftet
Parallellt med byggnationen pågår också grov-
planering med flyttförberedelser inom Vuxen- 
och omsorgsförvaltningen. På Frustunagården, 
vars verksamheter kommer att flyttas över till 
Strandhagen, pågår också inventering av möbler 
och annan inredning. Detaljplaneringen kring 
boende- och personalflytt kommer dock först 
efter årsskiftet när det lättare går att se exakt hur 
efterfrågan ser ut.

– Vi tittar på helheten 
och de behov som 
finns, både vad gäller 
de som redan har ett 
boende idag och de 
som ansöker om att 
få ett. Först när vi vet 
vilka som kommer att 
bo på Strandhagen är 
det sedan möjligt att 
mer exakt avgöra hur 
fördelning av personal på varje enhet ska se ut, 
förklarar Anne.

Beredskap för fler boendeplatser
Att en befintlig verksamhet flyttas till nya lokaler 
innebär att antalet särskilda boendeplatser för-
blir ungefär desamma – något som kommunen 
känner sig helt trygg med.

– Vi är absolut inte oroade över om alla ska 
få plats, det kommer lösa sig, säger Anne och 
fortsätter:
 – Dels finns alltid en intern kö med önskemål 
om att få boendeplats på Ekhagen istället. Dess-
utom kommer vi ha beredskap med möjlighet 
att kunna öppna upp särskilda boendeplatser på 
Frustunagården, om behovet skulle uppstå. 

Till Frustunagårdens lokaler kommer även andra 
kommunala verksam-
heter att flytta in, bland 
annat Liljedalshemmets 
kortvårdsverksamhet.

Arbetet med att färdigställa den fina innergården pågår också för fullt. 

Ett av Strandhagens luftiga 
samlingsrum med tillhörande 
stor balkong.

Nedan syns en av lägenheter-
na som nu börjar ta form.



På Skogsgläntans dagverksamhet pågår aktiviteter och diskussioner för fullt varje 
vardag. Dagverksamheten, som är en plats för människor med en lätt demenssjuk-
dom, erbjuder vackra promenader, roliga aktiviteter och en underbar dag.

På morgonkvisten, runt halv tio varje vardag, 
inträder gäst för gäst på Skogsgläntans dagverk-
samhet, som ligger i anslutning till Frustunagår-
dens äldreboende. Under morgonen har perso-
nalen förberett morgonfika bestående av kaffe 
och smörgås, samt planerat aktiviteter som ska 
genomföras under dagen. Aktiviteterna anpassas 
efter besökarnas förutsättningar och intressen.

Väl vid fikabordet får 
såväl gäster samt per-
sonalen möjlighet att 
samtala med varandra. 
Fikat är mycket uppskat-
tat och det är något som 
alla vill delta i. Under 
fikastunden läser även 
personalen nyheter ur 
den dagliga upplagan av 
lokaltidningen. 

Att bibehålla den sociala samvaron är vik-
tigt för personer med demenssjukdom och det 
är därför något som Skogsgläntan strävar efter 
att uppnå. Alla besökare är dock väldigt olika 

då vissa föredrar att undvika vissa diskussioner, 
samtidigt som andra väljer att socialisera sig 
mer. Personalen försöker då höja engagemanget 
genom att ställa olika frågor.
 – Här får man vara som man är och vi har ju så 
roligt tillsammans, säger en gäst på frågan vad 
som är så bra med just Skogsgläntan.

Balans mellan aktivi-
tet och vila
Även aktiviteterna som 
arrangeras förbättrar 
den sociala samverkan 
mellan gästerna. På 
Skogsgläntan ordnas allt 
från promenader, cykel-
turer, bollspel och dans 
till bingo, memory och 
andra diverse spel. 

– Det är så härligt att få 
svänga sina ben, säger en av gästerna mitt under 
en dans.

Inte bara är aktiviteterna roliga och uppskattas 
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Demenssamordnaren Viktoria Axzell, till höger, ger sig ut på en cykeltur med en av Skogsgläntans gäster.

– på Skogsgläntans dagverksamhet
Glädje och gemenskap 
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av gästerna, de får även interagera med varandra 
samt hålla hjärnan igång. 
– Som demenssjuk handlar det om att bibehålla 
funktioner då man inte längre kan träna upp 
förmågor man förlorat. Genom olikheterna 
i förutsättningar mellan varje besökare är det 
därför viktigt att vi bevarar en stabil balans mel-
lan aktivitet och vila så att alla får möjlighet att 
orka hänga med, berättar demenssamordnaren 
Viktoria Axzell.

Att jobba på Skogsgläntan är mycket speci-
ellt. Som personal får man möjlighet att träffa på 
olika typer av människor, och lära sig om bemö-
tandet av dessa. 
– Det krävs kunskap, flexibilitet och ett stort en-
gagemang att arbeta med personer med demens-
sjukdom, fortsätter Viktoria Axzell.

Att arbeta inom en dagverksamhet kräver just 
egenskapen att vara öppen och kunna samverka 
med olika typer av människor. Du måste vara 
konstant deltagande och närvarande som per-
sonal. Det finns en stor variation av arbetsupp-
gifter, allt från att fixa med fika och disk till att 
assistera en gäst. 
– Jag älskar mitt jobb oerhört mycket och 
Skogsgläntan är den bästa arbetsplatsen jag vet, 
uttrycker undersköterskan Rose-Marie.

Efter en lång dag samt en välsmakande lunch 
med vila efteråt, beger sig gäster och personal 

mot bordet för att fika en sista gång och avslu-
ta dagen. Personalen tar fram en dagbok och 
sammanfattar dagen. Texten läses därefter upp 
för besökarna som i sin tur ger sitt samtycke, 
samtidigt som det goda kaffet dricks upp. Vid 
halv tre är lokalen näst intill tömd och stängs för 
att öppnas ännu en dag, med nya gäster. 

Fakta demens
Demens är ett samlingsnamn för sjukliga 
förändringar i hjärnan som påverkar minnes- 
och tankeförmågor. Demens orsakas alltid 
av sjukdom och är inte en normal åldersför-
ändring.

Ungefär 150 000 personer i Sverige beräk-
nas ha en demenssjukdom.

I Sverige insjuknar varje år cirka 25 000 
personer.

Enligt Socialstyrelsen bör kommuner er-
bjuda anpassad dagverksamhet till personer 
med mild till måttlig demenssjukdom.

Dagverksamhet som är anpassad för 
personer med demenssjukdom utgår från ett 
personcentrerat förhållningssätt.

Dagverksamhet är en biståndsbedömd 
insats.

Text och foto: 
Ludvig Andréason, feriearbetare på Skogsgläntan



Alla tillsvidareanställda inom Vuxen- och omsorgsförvaltningen har fått möjlighet att del-
ta i en heldagsutbildning inom hot och våld. Syftet är att öka säkerhetsmedvetandet och 
förmågan att lättare kunna förebygga och hantera hot- och våldssituationer i arbetet. 

Utbildningen, som hålls av Offentlig Säkerhet, 
tar bland annat upp vilket ansvar som finns 
hos både arbetsgivaren och arbetstagaren, vad 
Arbetsmiljölagen säger och tips på hur du kan 
agera i olika situationer. 

– Det viktigaste är att personalen får samma 
förhållningssätt och att de i sina arbetsgrupper 
försöker arbeta tillsammans kring dessa frågor. 
Att de vågar och vill prata med varandra om 
händelser eller tänkbara risker, berättar Ulf  
Helsing som är en av kursledarna från Offentlig 
Säkerhet.

– Vi vill också förmedla vikten av att man infor-
merar chefen om något hänt, samt hur viktigt 
det är att eventuella händelser dokumenteras på 
rätt sätt. På så sätt ska arbetsförhållandena bli 
bättre på längre sikt.

Det är också mycket viktigt att personalen 
inte normaliserar ett skadligt klimat, poängterar 
Ulf.
– Man ska inte ta möjliga våldssituationer ”med 
en klackspark” för att ”så har det ju alltid varit” 
och liknade. Utan det är väldigt viktigt att man 
tar dessa händelser på allvar.
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Personalen utbildas inom hot och våld

Välkommen på Världsdagar för psykisk hälsa
Mellan den 8-11 oktober arrangerar Södermanlands södra kommuner 
Världsdagar för psykisk hälsa. Det ordnas föreläsningar, teater och öppet 
hus med syfte att synliggöra och öka kunskapen om psykisk ohälsa.

I Gnesta kan du måndagen den 8 oktober se 
teaterföreställningen Skuggsyskon på Elektron, 

en föreställning av Östra teatern som uppmärk-
sammar syskon till människor med funktionsva-

riationer. Vad kan man tänka 
på som till exempel förälder, 
skolpersonal, psykolog, hand-
läggare eller arbetsgivare? 
Ställer man rätt frågor och hur 
stöttar man på bäst sätt? Fö-
reställning tar upp teman som 
kärlek, beskyddarinstinkt och 
tabubelagda skuldkänslor. 

Mer information om alla 
aktiviteter under Världs-
dagarna för psykisk hälsa 
hittar du under nyheterna 
på www.gnesta.se
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http://www.gnesta.se

