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Nytt år - nya
möjligheter
Några veckor bort ligger det nya året.
Ett år som sannolikt kommer bjuda
på både utmaningar och möjligheter
till utveckling. Men innan vi kliver in i
nästa år vill jag se tillbaka på några, av
många, positiva händelser från 2019:
Förändring
Den 1 januari 2019 bytte förvaltning och nämnd
namn. I samband med det gjordes en del organisatoriska förändringar, vilket bland annat innebar
att arbetsmarknad och Vuxenutbildningen blev en
del av vår förvaltning. Många fina samarbeten är
resultatet av den förändringen.
Invigning
Under året har vi invigt vårt nya äldreboende
Strandhagen och intilliggande dagverksamhet
för personer med demens, Strandhagens Brygga.
Under hösten invigdes den efterlängtade Familjecentralen, där kommunen samverkar med Region
Sörmland i ett förebyggande folkhälsoarbete.
Utveckling
Vartannat år får alla medarbetare i Gnesta
kommun möjlighet att svara på frågor om sitt
arbete. Undersökningen är ett sätt för medarbetare
att vara delaktiga och påverka sin arbetsmiljö. I
2019 års medarbetarundersökning har Socialförvaltningen ett högt deltagande. Av tillsvidare- och
fastanställd personal valde hela 80, 9 % att delta.
Jag känner mig glad och stolt över resultatet, som
överlag var väldigt bra, och att våra medarbetare
bidrar på ett mycket bra sätt till utvecklingen av
vår verksamhet. Tack!
Jag vet att 2020 kommer bli ett år med utmaningar
– inte minst ekonomiska. Med utmaningar följer
alltid möjligheter till utveckling av verksamheten
och vårt arbetssätt. Jag ser fram emot att göra den
utvecklingen tillsammans med alla medarbetare i
förvaltningen.
God jul och gott nytt år!
Ann Malmström
Förvaltningschef
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Om Socialnytt
I nyhetsbrevet Socialnytt hittar du viktig information,
intervjuer och reportage från Socialförvaltningens verksamheter, aktiviteter och uppdrag. Socialnytt hittar du
bland annat på Servicecenter, väntrummen på Vårdcentralen och Elektron, på äldreboendena samt på Träffpunkten och på Café Flamman. Du kan också läsa nyhetsbrevet digitalt på www.gnesta.se/stodomsorg under
Aktuellt om Stöd och Omsorg.
Socialnytt produceras av Malin Rosell, kommunikatör på
Socialförvaltningen, i samarbete med förvaltningschef Ann
Malmström. Har du funderingar kring innehållet, önskas
en prenumeration på nyhetsbrevet vänligen kontakta
Malin, 0158-275 147,
malin.rosell@gnesta.se
Socialförvaltningen
Tel: 0158-275 000 (via Servicecenter)
Besöksdress: Åsgatan 13 (Åsbacka), Gnesta
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Socialförvaltningens goda exempel

Proffsig pedagog ger
stöd i språket
Mycket energi, glad och positiv med ett stort fokus på det bästa för
individen. Språkpedagog Katinka Evers är Socialförvaltningens goda
exempel.
- Jag har ju inte gjort någonting
än, det känns som att jag precis har
börjat! utbrister Katinka Evers.
Katinka är relativt ny i rollen som
språkpedagog. Men hon har lång
erfarenhet av att ge stöd till de som
lär sig svenska språket. De senaste
åren har hon arbetat i Gnesta som
SFI-lärare, innan hon fick sitt nuvarande uppdrag. Tidigare har hon
arbetat i en större kommun .
- I en större kommun känner man
sig som en liten kugge i ett jättestort
maskineri, här är jag en större kugge
i ett mindre maskineri”, konstaterar
hon nöjt.
- I Gnesta får jag större möjlighet att
träffa och få kontakt med männisor.
Stöd till arbetsplatsen
Ett ställe där hon träffar många
människor är Mötesplatsen. Här
lotsar Katinka och hennes kollegor de
personer i kommunen som behöver
stöd till egen försörjning.
- Till Mötesplatsen kan man komma
om man till exempel behöver hjälp
med att skriva CV, söka jobb och
studier eller bara för att umgås och
öva på att prata svenska. I början
kom ungefär fyra personer, nu är det
runt trettio stycken som kommer vid
varje tillfälle. Det är roligt att vi hittar
nya vägar för de som behöver språkstöd, berättar Katinka.
Jobbar åt samma håll
Sedan januari 2019 hör både Vuxenutbildningen och enheten Stöd till

arbete till Socialförvaltningen. Detta
möjliggör ett närmare och tydligare
samarbete mellan enheterna. Den
nya rollen som språkpedagog har
Katinka utformat tillsammans med
Helene Pettersson, rektor för Vuxenutbildningen, och Angelica Zunko
Markström, chef för enheten Stöd till
arbete.
En stor del av Katinkas uppdrag
är att följa upp och stötta nyanlända
som har praktik och, inte minst, att
stötta arbetsplatsen:
- Många gånger förstår inte arbetsplatsen sin roll i språkutvecklingen.
Då blir min roll att vara ett stöd för

”Här är jag en större
kugge i ett mindre
maskineri.”

dem., förklarar Katinka.
Katinka, som gärna lyfter sina
kollegor som ”de som verkligen gör
skillnad”, arbetar mycket i samverkan
med andra. Internt med bland andra
arbetsvägledare, studie - & yrkesvägledare och integrationssamordnare.
Externt med Arbetsförmedlingen och
förstås de arbetsplatser som tar emot
praktikanter som ska språkträna.
Att Katinka har kommit långt i
sin roll som språkpedagog och gör
en viktig insats är rektor Helene
Petterson övertygad om:
”Katinka har tagit sin an denna roll
alldeles strålande. Mycket energi,
glad och positiv. Ser bra möjligheter
och har ett stort fokus på att detta
ska leda till något bra för individen.
Hon är flexibel och bemöter på ett
proffsigt sätt i alla lägen”, lyder motiveringen till utmärkelsen Förvaltningens goda exempel.
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Seniordagen 2019

Föreläsningen med Susanne Rolfner Suvanto bjöd på skratt, aha- och jaha-upplevelser.

Bästa botemedlet
mot psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa är
vanligt bland äldre men
är inte en naturlig del
av åldrandet och det
finns särskilt en sak som
”vaccinerar” dig mot
psykisk ohälsa: gemenskap och att göra något
för andra. Susanne
Rolfner Suvanto föreläste under Seniordagen.

Vaknade du med rinnande näsa och
lite halsont i morse? Då kanske du
gick upp, kokade något varmt, tog en
halstablett och rev lite ingefära i hopp
om att mota undan den begynnande
förkylningen. Har du tur är du pigg
om några dagar eller någon vecka, vill
det sig illa blir den långvarig. Dina
huskurer biter inte och du inser att
du behöver söka hjälp.
Likadant borde det vara när vi
drabbas av psykisk ohälsa, menar
Susanne Rolfner Suvanto, bejublad
föreläsare och utredare som delade
med sig av sin djupa kunskap och sitt
engagemang kring äldres psykiska
hälsa på Seniordagen i oktober.
- Vi kan vakna en morgon och känna

att vi är förkylda. Vi kan på samma
sätt vakna en morgon och känna att
livet suger, förklarar hon.
Men medan vi vet att vi behöver söka
hjälp för fysiska åkommor har vi
betydligt svårare att ta symptom på
psykisk ohälsa på allvar.
Behövs mer forskning
Enligt statistik lider 1 av 4 över 65 år
av psykisk ohälsa. Susanne Rolfner
Suvanto menar att det snarare rör sig
om 4 av 4, med hänvisning till den
”psykologiska snuvan” som vi alla
vaknar med ibland och psykisk ohälsa
en av de största och snabbast växande
utmaningarna mot folkhälsan i
världen, menar Världshälsoorgani-
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Seniordagen 2019

sationen WHO. Ändå finns förhållandevis lite forskning på området,
inte minst när det kommer till äldres
psykiska ohälsa.
- Bilden av den äldre personen och
psykisk ohälsa går inte ihop. Vi
tänker ofta att det ska synas på någon
att den lider av psykisk ohälsa, någon
som går runt och pratar med sig själv
och så. Men också supermormor kan
vara en mormor som super, förklarar
Susanne.
Susanne har själv gjort en viktig
insats när det kommer till att lyfta
äldres psykiska ohälsa. Förutom
inspirerande föreläsningar som
denna har hon varit särskild utredare

på uppdrag av regeringen för att ta
fram en nationell kvalitetsplan för
äldreomsorgen. Utöver det har hon
varit utredare på Socialstyrelsen och
politiskt sakkunnig på Socialdepartementet.
Hyllar arbetet mot ensamhet
Och även om vi behöver lära oss mer
om psykisk ohälsa hos äldre så finns
det en sak som forskarna verkar
överens om: en av de bästa medicinerna mot psykisk ohälsa är gemenskap och att göra något för andra.
”Att göra något för någon annan, att
finnas till för en annan person får oss
som sociala varelser att må så bra”,

förklarar Susanne och menar att det
arbete Gnesta kommun gör i och med
satsningen Aldrig ensam i Gnesta och
i frivilligverksamheten kan liknas vid
ett vaccin mot psykisk ohälsa.

Vi svenskar känner oss minst
ensamma i världen! Mest ensamma
känner man sig i Grekland och Italien
– tvärtemot vad publiken under
Seniordagen gissade. En förklaring
kan vara att vi i Sverige har färre, men
djupare, bekantskaper. Upplevelsen av
gemenskap ligger i banden vi har till
våra (få) vänner.

Välbesökt dag om välbefinnande
Seniordagen 2019 bjöd på både matnyttig information, sittgympa, sång och
sötsaker. Dagens dragplåster (förutom politikernas sedvanliga fikabord) var
Susanne Rolfner Suvanto som föreläste om äldres psykiska ohälsa. Under föreläsningen rev hon ner både skratt och fördomar om ”ensamma svenskar” och
vem som är ”den äldre personen”.
Seniordagen är ett samarrangemang mellan Gnesta kommun och seniororganisationerna i kommunen. Varje år har ett nytt tema, kring vilket programmet
bestäms. I år var temat hälsa och välbefinnande och på programmet fanns
bland annat föreläsningar om hjälpmedel, rapport från satsningen Aldrig
ensam i Gnesta, information från socialstyrelsens kampanj Balansera mera och
ett pass sittgympa. I halvtid bjöd Frustuna församling på uppskattad sopplunch
och som sista punkt på programmet dukades sedvanligt politikernas hembakade godsaker upp till publikens stora förtjusning.

Paus i föreläsningarna för sittgympa med Eva Dahlqvist från frivilligverksamheten

Personal visar hjälpmedel

Politikerna dukade upp hembakat
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Gänget som
hjälper djuren
Vad händer med mitt älskade husdjur om jag blir akut
sjuk? Möt Britt och Siv som är en del av kommunens
frivilligverksamhet. De erbjuder sig att ta hand om
husdjur under tiden deras ägare är inlagd på sjukhus.
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Lille Aladdin viftar på svansen.
- Hans matte brukar kalla honom
Pralinen, skrattar Britt Meik samtidigt som hon får en blöt puss av den
trubbiga nosen. Mopsen kommer
snart få spendera en tid med Britt.
Hans ägare ska nämligen opereras
och behöver därför hjälp av någon
som kan ta hand om hunden under
tiden hon är inlagd på sjukhuset.
Socialförvaltningen har vid flera
tillfällen fått in förfrågningar från
oroliga djurägare. Vem ser efter mitt
husdjur när jag åker till sjukhus
för operation eller blir akut sjuk?
Hittills har vi bara kunnat hänvisa
till anhöriga, grannar eller bekanta
som förhoppningsvis kan rycka in
och ta hand om djuret i väntan på att
matte eller husse kommer hem från
sjukhuset. För de som saknar den
typen av skyddsnät kan det vara en
stor oro kring vad som händer med
den älskade familjemedlemmen, om
olyckan skulle vara framme eller en
operation planeras in.
Katten Maja berörde
- Jag läste i kvällstidningen om
katten Maja som lämnades ensam
och svalt ihjäl när hennes matte blev
inlagd på sjukhus. Då fick jag den här
idén, berättar Britt.
- Och så pratade vi med varandra
på Powerhusets 1-årsjubileum och
då tänkte jag att det här kunde vara
något för mig också, fyller Siv Gloudemans på.
Britt fick kontakt med kommunens
frivilligsamordnare Åsa Gustafsson.
Det är genom Åsa som djurägare
kan få kontakt med Britt och Siv om
de behöver hjälp. Åsa har också ett
nära samarbete med andra verksamheter i kommunen och tanken
är att till exempel personalen inom
hemtjänsten ska kunna kontakta eller
hänvisa till Åsa om en brukare med
husdjur behöver hjälp.

”Jag har haft hundar hela
livet och kan sakna de där
promenaderna, att ha
någon att gå ut med”.
Siv Gloudemans
Frivilligverksamheten i
Gnesta kommun
Upplevde tomrum
För Britt och Siv är det en trygghet
att Åsa är länken mellan dem och
djurägare, på så sätt får uppdrag och
åtagande tydligare gränser och ramar
att hålla sig till. För dem båda är det
viktigt att de får kontakt med ägaren
och djuret i god tid före ett eventuellt
åtagande. Så att de har en möjlighet
att bekanta sig med ägaren och, inte
minst, djuret.
- Det är ju bra att veta vad just det
djuret gillar och behöver. Sen är det
klart att om det är något som blir
akut så löser man det ändå, säger Siv.
Både Siv och Britt har lång djurvana och har upplevt ett tomrum
efter att deras sista husdjur gick bort.
Samtidigt är de eniga om att det är ett
alltför stort och långsiktigt ansvar att
skaffa en ny hund när de själva börjar
bli till åren.
- En hund kan ju bli 15 år. Man vet ju
inte hur länge man är pigg och kan gå
ut på promenader och så, resonerar
Britt.
- Jag som har haft hundar hela livet
kan sakna de där promenaderna, att
ha någon att gå ut med. Och det kan
jag ju få på det här sättet, säger Siv.
Husdjursteamet växer
Som så många andra som är aktiva
inom kommunens frivilligverksamhet
upplever de den stora glädjen i att
kunna göra något för någon annan:
- Det ger jättejättemycket tillbaka till
en. Det känns verkligen jättebra.

De upplever också en glädje i
att ha ”en kollega” i varandra,
att kunna göra det här tillsammans. Åsa Gustafsson kallar dem
”husdjursteamet”.
Och teamet växer så det knakar. På
kort tid har människor från Björnlunda, Stjärnhov, Laxne och Åkers
Bergslag meddelat att de vill ansluta
så att husdjur och djurägare i hela
kommunen ska kunna erbjudas
samma möjlighet.
Parollen ”Aldrig ensam i Gnesta”
sträcker sig kanske bortom
människor som lider av ofrivillig
ensamhet. Tack vare husdjursteamet
ska inget husdjur behöva lämnas
ensam och riskera att gå samma öde
till mötes som katten Maja en gång
gjorde.

Fakta /
Frivilligverksamheten
I frivilligverksamheten samlas
människor som vill göra insatser
för andra. Det kan handla om
att göra hembesök, vara promenadvän, dela sitt intresse med
andra i en studiecirkel.
Vill du göra en insats? Kontakta
då frivilligsamordnare Åsa
Gustafsson.
Kontakt
Frivilligsamordnare
Åsa Gustafsson
asa.gustafsson@gnesta.se
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Tjugonio goda
exempel tar examen
Ett samarbete mellan Vuxenutbildningen och äldreomsorgen
har gett kommunen ett gäng nyutbildade undersköterskor. Efter
ett år av hårt arbete kunde studenterna äntligen ta med sig
godkända betyg och ny, djupare kunskap ut i sina verksamheter.

Ett år av intensiva studier har gett
goda resultat. 29 nyutbildade undersköterskor fick förra veckan ta emot
betyg, beröm och tacksamhet från
sina chefer, rektor och lärare.
-Jag har nog aldrig varit med om
så bra uppslutning. Det brukar alltid
vara några som droppar av på vägen,
men den här gången har alla utom
en kunnat fullfölja utbildningen. Och
alla har blivit godkända, konstaterar
Helene Pettersson, rektor för Vuxenutbildningen.
Helene poängterar också att det
här är ytterligare ett gott exempel på
samarbete som möjliggjorts efter att
Vuxenutbildningen blivit en del av
Socialförvaltningen.

”Det här är ett lyft för
hela kommunen. De här
medarbetarna bidrar med
ny, aktuell kunskap till
våra verksamheter. Nu
gäller det att vi verkligen
tar tillvara på den här
komptensen.”
Anne Ringdahl,
verksamhetschef för
äldreomsorgen

-Jag uppmärksammade cheferna
inom förvaltningen på att vi har
pengar från Skolverket som vi kan
använda till gemensamma satsningar.
Resultatet blev att vi kunde erbjuda
tillsvidareanställda vårdbiträden den
här utbildningen.
Lyft för hela kommunen
Cheferna i sin tur undersökte behovet
av utbildning i sina personalgrupper.
De medarbetare som tog sig an utmaningen har fortsatt arbeta vid sidan
av sina studier. Tre timmar i veckan
fick de dessutom studera på arbetstid
och kurslitteraturen bekostades av
förvaltningen. Väl investerade medel,
menar cheferna.
- Det här är ett lyft för hela
kommunen. De här medarbetarna
bidrar med ny, aktuell kunskap till
våra verksamheter. Nu gäller det att
vi verkligen tar tillvara på den här
kompetensen, säger Anne Ringdahl,
verksamhetschef för äldreomsorgen.
Ökad kompetens och kvalitet
Utbildningen till undersköterska är
på gymnasienivå och studenterna
har kunnat tillgodoräkna sig tidigare
kunskap och kurser. Efter utbildningen kan medarbetarna gå vidare
till högre studier och utbilda sig till
bland annat sjuksköterska.

De chefer vars medarbetare har gått
utbildningen är överens om att den
innebär ett stort lyft, både för individerna och verksamheten.
Monica Petersson är enhetschef för
Ekhagens äldreboende. De medarbetare från henne som gått utbildningen har fått långt mycket mer än
bara praktisk kunskap.
- Under det här året har de utvecklats så mycket. De har utökat sitt
språk och fått en starkare självkänsla,
berättar hon.
Monica får medhåll från Anders
Hallinder, enhetschef för Strandhangens äldreboende:
- Mina medarbetare som har
genomfört utbildningen har fått en
ökad bakgrundsförståelse för sina
arbetsuppgifter, varför de gör som de
gör.
Inom hemtjänsten har sju medarbetare genomfört utbildningen.
- Jag tycker att det är helt fantastiskt att vi som arbetsgivare kan
erbjuda våra medarbetare den
här kompetensutvecklingen och
inte minst att vi har medarbetare
med driv och engagemang som vill
utvecklas. Det stärker kvaliteten hos
våra brukare, säger hemtjänstens
enhetschef Åsa Hjalmarsson.
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Elisabeth Persson

Theres Norris

Tove Carlsson

Grattis till examen!
Var arbetar du?

Grattis till examen!
Var arbetar du?

Grattis till examen!
Var arbetar du?

- Jag arbetar inom hemtjänsten
och det har jag gjort sedan
2013.

- Jag jobbar natt på Strandhangens äldreboende. Jag har
jobbat i den verksamheten
sedan 2002 (tidigare Frustunagården).

- Jag jobbar på äldreboendet
Ekhagen. Jag är föräldraledig
och jobbar varannan helg.

Hur har året varit?

Hur har året varit?

Hur har året varit?

-Det har varit jättebra. Och
det har det varit tufft. Jag har
jobbat heltid samtidigt. Men
det har ändå fungerat jättebra,
jag är jättenöjd med utbildningen och det känns bra att ha
mer kunskap.

- Innan var jag lite orolig över
hur det skulle gå, på grund
av min dyslexi. Men det har
funkat väldigt bra. Jag har fått
mycket stöd och hjälp från min
chef och lärare. Det är tråkigt
att det är över nu.

- Det gick bra, jag fick det
att funka med tre barn och
studier. Barnen fick öva på att
somna själva medan jag satt
utanför dörren och pluggade.
Och även om jag kunde mycket
sedan innan så är det en helt
annat sak att ha en rejäl utbildning. Jag skulle gärna fortsätta
och specialisera mig inom
demens eller palliativ vård.

Föreläsning 8 januari
Hur socialiserars pojkar och unga män i hedersnormer? Är det möjligt att påverka pojkars hedersnormer? Välkommen på en förelsäning med Devin
Rexvid, lektor i socialt arbete som forskar om hedersrelaterat förtryck och våld ur ett manligt perspektiv. Läs mer
på gnesta.se/evenemang
När? Onsdagen den 8 januari 2020, kl. 13.00-16.30
Var? Elektron, Västra storgatan, Gnesta
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Fokus på barn och unga i
folkhälsoplanen
Gnesta kommun gör en satsning på folkhälsa. Lotta
Brattberg är samordnare för folkhälsa och våld i
nära relationer och har haft i uppdrag att sätta ihop
en folkhälsoplan för att kartlägga vilka behov och
möjligheter som finns i kommunen.

Hur mår Gnestas invånare och vad
kan vi göra för att vi ska må bättre?
Det är inte en enkel uppgift att svara
på för Lotta Brattberg. Folkhälsa är
en bred term som handlar om långt
mycket mer än hur mycket vi rör på
oss och vad vi äter.
- Folkhälsa handlar egentligen om
att utjämna skillnader i hälsa inom
grupper i samhället, menar Lotta.
Levnadsvanor är en del, alltså hur
vi äter, motionerar, sover, dricker
till exempel. Livsvillkor en annan.
Det kan vara utbildningsbakgrund,

arbetsvillkor, relationer och så vidare.
En del går att påverka själv, annat
handlar om samhällsstrukturer.
Kommunen har till uppgift att skapa
ett samhälle där alla har samma rätt
till ett hälsosamt liv. För att göra det
behöver vi planera och arbeta långsiktigt och se till att grundläggande
mänskligheter uppfylls. Till stöd för
arbetet finns den folkhälsoplan som
Lotta arbetat fram. I planen beskrivs
de åtta nationella målområden, i vilka
också folkhälsoarbetet i Gnesta har

sin utgångspunkt. Fokus för Gnesta
kommun ligger den närmsta tiden på
barn och ungdomars hälsa.
Familjecentralen blir nav
Ett led i satsningen är familjecentralen, som öppnade i september
2019. Familjecentralen fungerar
som en lättillgänglig mötesplats för
stöttande och främjande hälsoarbete.
På familjecentralen samlas olika
funktioner som familjen kan behöva
under barnets första sex år, såsom
mödra- & barnhälsovården, Öppna
förskolan och Socialtjänst.
- Det är viktigt att arbeta strategiskt
och med ett främjande perspektiv. Att
flytta fokus från det som är akut till
att arbeta förebyggande. Därför vill vi
satsa på de unga, så att vi fångar upp
dem tidigt, förklarar Lotta.

Spela Priffe i Björnlunda
Kom till Smedjan i Björnlunda och spela Priffe. Priffe
spelades av våra mor- och farföräldrar, innan Bridgen
gjorde sitt intåg. Spelen påminner om varandra men
Priffe ska vara lite enklare. På Smedjan spelar vi mest
för att ha roligt tillsammans, men alla är välkomna även vinnarskallar.
Dag: Onsdagar
Tid: Klockan 9.30-12.30
Plats: Smedajn, Björnlunda
Arrangör: Frivilligverksamheten i Gnesta kommun
Vill du vara med och spela eller har du frågor? Då är
du välkomen att kontakta Gunilla Tersmeden, Priffesällskapet:
E-post: gunilla@tersmeden.nu
Telefon: 0702-566 455

Socialnytt | Information från Socialförvaltningen i Gnesta kommun | Nr 4 2019 | 11

Traditionell jul på
Träffpunkten
På mötesplatsen Träffpunkten i centrala Gnesta
pågår förberedelserna inför årets sista högtider.
Här serveras lunch alla dagar i veckan, året om.
Inte minst på årets allra rödaste dagar.

Julen är traditionernas högtid
och så även på mötesplatsen Träffpunkten i centrala Gnesta. Här
pågår just nu förberedelser för fullt
inför stundande temaluncher. Till
temaluncherna är det föranmälan
som gäller, så att köket kan beräkna
åtgång. Listor har hängts upp på
Träffpunkten, och dessa listor fylls på
i rask takt. Först ut Nobellunch, tätt
följt av lutfiskdagen.
- Lutfisk serveras på lucia, det
är tradition i Gnesta. Det skulle
bli ramaskri om vi inte gjorde det,

skrattar Pia Höglund, ekonomibiträde i köket på Träffpunkten.
Liksom lutfisk på lucia firas
julafton traditionellt med jullunch.
På Nobeldagen den 10 december
serveras en trerätters lunch, där
personer från kommunens frivilligverksamhet och Röda korset hjälper
till med förberedelser och servering.
Delad glädje är dubbel glädje
Träffpunkten håller öppet alla dagar,
året om. Hit kan vem som helst
komma för att äta lunch, fika, delta

i aktiviteter och umgås. De många
aktiviteterna leds av personer från
kommunens frivilligverksamhet.
- Jag tar gärna emot tips på nya
aktiviteter som det finns önskemål
om eller behov av. Och vi söker alltid
nya frivilliga som vill leda aktiviteter
eller dela med sig av sitt intresse,
till exempel genom en föreläsning
eller uppträdande. Alla insatser är
välkomna, det är bara låta fantasin
flöda. Just nu söker vi bland annat
någon som kan leda allsång och
någon som kan leda sitt-zumba. Vi
behöver också ledare för aktiviteter
på kommunens korttidsboende
och på mötesplatsen på Ekhagen i
Björnlunda, säger Veronica Dittmer
som är aktivitetssamordnare i Gnesta
kommun.

Fakta/Träffpunkten
Adress: Torggatan 16 B
Öppettider: vardagar 10.10-16.00,
helger 10.30-14.00
Lunch
Mån-Sön 11.30-13.30
61 kronor för pensionärer
79 kronor förövriga
Kontakt
Aktivitetssamordnare
Veronica Dittmer
veronica.dittmer@gnesta.se
Pia Höglund och Veronica Dittmer vet att Träffpunkten är viktig för många under julen

12 | Socialnytt | Information från Socialförvaltningen i Gnesta kommun | Nr 4 2019

Ann-Louise Karlsson visar verksamheten. Julpynt i långa rader (överst till höger). Loggan har en brukare ritat (längst ner till höger).

Här blir lastpallar
till leksaker
På Åsbacka jobbar man med återbruk. Av trä och tyg
tillverkas leksaker, heminredning och bruksföremål som
sedan finns till försäljning i den lilla hantverksbutiken.
På daglig verksamhet arbetar man
för högtryck. Den årliga julbasaren
står för dörren när Socialnytt besöker
verksamheten och både personal och
brukare ser med förväntan fram emot
att anhöriga och andra nyfikna ska
inta lokalerna. I hantverksbutiken på
Åsgatan 13 bedriver verksamheten
försäljning av tyg- och träprodukter
och hembakat mat- och fikabröd.
Bakom hantverket står brukare och
personal och pengarna från försäljningen går tillbaka till verksamheten.
Lekstuga på beställning
Förutom de produkter som finns
till försäljning i butiken kan man
lägga beställningar på sådant man
önskar få tillverkat. Det kan vara en
kaninbur, en hundkoja eller kanske

en möbel till hemmet. Sara Selenius, arbetshandledare på daglig
verksamhet, visar upp ett foto på det
hittills största beställningsprojektet:
en lekstuga. Och i snickarverkstaden
pågår arbetet med en våningssäng för
barn.
- Man får gärna kontakta oss med sin
förfrågan så får vi se om det är något
vi kan genomföra, förklarar Sara.
Skänker material
Materialet som används är återvunnet. Av lastpallar, tyg och garn
som skänkts till verksamheten blir
det bland annat leksaker, fågelholkar
och heminredning.
- Vi behöver alltid mer material att
arbeta med. Så om man har tyg eller
garn eller så som man inte behöver

får man gärna lämna det till oss,
säger Sara.
Ann-Louise Karlsson är en av de
som står bakom hantverket. Hon
håller helst till i köket, eftersom hon
gillar att baka. De bröd och bakverk
som hon och de andra i köksgruppen
gör säljs sedan i butiken och till andra
verksamheter inom förvaltningen.
Hantverksbutiken på Åsbacka håller
öppet måndag, tisdag, onsdag och
fredag klockan 9.00-16.00. På
torsdagar jämna veckor har butiken
öppet mellan klockan 9.00 och 16.00.
På torsdagar i ojämna veckor stänger
butiken 14.00.

