
HOBBYLAGRET
”En verksamhet med butik och lager 

som säljer hobbymaterial”

I en genomförandeplan har du, tillsammans med oss, 
bestämt vilka mål du vill nå. Tillsammans med dig hit-

tar vi det stöd som du behöver för att nå dit. Genom att 
fokusera på dina styrkor hittar vi vägar att arbeta med 

eventuella svårigheter.

Med tydliggörande pedagogik som grund anpassas ar-
betssätt och miljö utifrån dina personliga förutsättningar 
och önskemål. Vi tar till vara och stärker dina förmågor.

På Hobbylagret vill vi att du ska kunna förstå, påverka 
och välja eftersom vi tycker att det är viktigt att du är 

huvudperson i ditt eget liv. 

Vill du bekanta dig mer med SOLOMs dagliga 
verksamhets olika enheter så hittar du det på 

www.solom.se

Kontakt:
Kung Hans väg 12
192 68 Sollentuna

Verksamhetschef:
 Birgitta Ejderfjäll
Tel 08-128 244 31

www.solom.se
 Sollentuna Dagliga Verksamhet

www.solom.se



SOLOM Dagliga Verksamhet består av ett stort antal ar-
betsenheter. Verksamheterna är uppdelade i olika 
inriktningar baserade på olika personers intressen och 
förmågor, dessa inriktningar är arbetsspåret, autismspåret 
och aktivitet och upplevelsespåret.

Hobbylagret hör till arbetsspåret och ligger beläget i 
Rotebro. 

Hobbylagrets verksamhet vänder sig till dig som vill arbeta 
självständigt i en lugn och anpassad miljö med närhet till 
stöd. Enheter som hör till arbetsspåret har arbetsuppgifter 
med produktionskrav men på hobbylagret anpassas takten 
efter just dina behov.

Exempel på aktiviteter du kan välja att 
jobba med är t.ex. 

•  Stå i kassan
•  Packa och prismärka varor 
•  Paketera varor i mindre 
    förpackningar ex: pärlor
•  Plocka upp varor i lagret 
•  Svara i telefon och ta emot 
    order från kund
•  Plocka varor enligt kundorder 
•  Hemleverans till kund

På Hobbylagret finns det möjlighet att 
arbeta både individuellt och i grupp.

 

”hobbyaffär, lagerarbete, samarbete...”

Alla som arbetar på 
Hobbylagret har en egen 

dagsplanering som grundar 
sig på de aktiviteter man valt 

att jobba med.




