
Hur arbetar vi?  
Du som arbetstagare ska veta vad som ska 
hända, hur det ska gå till, när och hur länge, 
vem du ska göra det med och varför. 

Du ska själv ha varit med och bestämt allt 
detta eftersom vi tycker att det är viktigt att 
du är huvudpersonen i ditt liv.

I din genomförandeplan har vi tillsammans 
beskrivit vilka mål du vill nå. Tillsammans 
med dig hittar vi också det stöd som bäst 
passar din väg för att nå dina mål.

Hos oss får du stöd genom tydliggörande 
pedagogik, alternativ och kompletterande 
kommunikation och arbetsplatsmatchning. 

Hos oss finns ett flertal dagliga verksamheter med inriktning mot  
arbete, aktivitet och upplevelse. Oavsett vilken verksamhet du tillhör  
är vårt främsta mål alltid att du ska få förutsättningar att växa. 

KONTAKT

Välkommen  
till SOLOM!

Sjöängen, Autismcenter Häggvik, Mimer 
Maria Zamanian, verksamhetschef, 08 128 246 01 
Sandra Aquino, bitr. verksamhetschef, 08 128 241 43
 
Frejas café, Kulturverkstan, Norrhuset  
Erika Rekola, verksamhetschef, 08 128 245 51

Brohuset, Kung Hans 
Sarah Forsberg, verksamhetschef, 08 128 244 31 



Våra dagliga 
verksamheter
Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive verksamhet,  
mer information hittar du på www.solom.se/dv

Frejas Café är en daglig verksamhet för dig 
som vill ha ett självständigt och omväxlande 
arbete där man träffar många människor och 
har intresse av att arbeta inom café, service, 
catering och event.

Kulturverkstan är en daglig verksamhet för 
dig som vill arbeta konstnärligt och  
skapande. Vi arbetar bl a med måleri, textil,  
foto, digital konst, skrivarbyrå med egna  
texter samt musikal och show.

Sjöängen är en daglig verksamhet med  
anpassad sysselsättning för personer med 
funktionsvariation inom autismspektrat. Vi 
riktar oss sig till dig som kommunicerar med 
hjälp av t ex föremål och bilder.

Autismcenter Häggvik erbjuder anpassad 
sysselsättning för dig med behov av tydlig- 
görande i miljö och kommunikation. Vi  
arbetar aktivt med att stödja dig i din  
kommunikation, för ökad självständighet och 
självbestämmande.

Norrhuset är en arbetsinriktad daglig verk- 
samhet för dig som vill ha ett självständigt 
och omväxlande arbete. Du kan t ex arbeta  
med lego och montering, eller med post- och 
matleverans till våra andra verksamheter. 

Kung Hans är en daglig verksamhet, med 
anknytning till butiken Hobbylagret, som  
erbjuder varierande arbetsuppgifter i  
långsammare takt. Våra aktiviteter är fritids-
inriktade för stimulans och utveckling.

Mimer erbjuder en individuellt anpassad  
verksamhet för  personer med förvärvad  
hjärnskada. Vi är en arbetsplats men även 
en social träffpunkt. Vi  driver också en egen  
second hand-butik; Tur & Retur. 

Brohuset är en daglig verksamhet med fokus  
på kommunikation, som vänder sig till  
personer med stort stöd- och servicebehov  
i sin dagliga sysselsättning. Vi arbetar aktivt 
med att utforma aktiviteter som ska vara 
hanterbara och begripliga för varje individ. 

SOLOM är Sollentunas största utförare inom vård och omsorg. Vi har verksamhet inom äldreomsorg och LSS och 
finns på ett 40-tal platser runt om i kommunen. SOLOM ägs av kommunen vilket innebär att vi inte har några  
vinstkrav. Hos oss går allt överskott tillbaka i företaget och används till utveckling och kvalitetsförbättring.  
Läs mer på www.solom.se och följ oss gärna på Facebook & Instagram    SOLOM solomomsorg


