
Från och med januari 2023 har SOLOMs  
dagliga verksamhet fått ett viktigt uppdrag 
inom internservice på det nya Turebergs- 
huset, mitt i centrala Sollentuna.  

En arbetsgrupp bestående av fyra personer 
kommer här att få sköta arbetsuppgifter som 
till exempel att hålla snyggt i konferensrum, 
göra rent och fint i den gemensamma mat-
salen, vattna blommor med mera.  

Är du ansvarstagande och social, samt gillar 
att hålla fint och ordningsamt omkring dig, 
tror vi att detta uppdrag skulle passa perfekt.  

Här blir du en del av en arbetsgrupp och har 
en fast arbetsplats som du återkommer till 
varje dag. Du får en viktig roll och ett heder- 
samt uppdrag i verksamheten. Låter det 
intressant? Kontakta oss redan idag, vi har 
märkt av högt tryck på dessa platser. 

Vill du ha en daglig verksamhet inom LSS med arbetsinriktning, där du blir en 
del av en arbetsplats med många kollegor? Välkommen att söka till SOLOMs 
nya arbetsgrupp i det helt nyrenoverade kommunhuset i Sollentuna.  

Arbetsplatsförlagd 
verksamhet i  
Turebergshuset

KONTAKT
Verksamhetschef Erika Rekola 
08-128 244 50 | erica.rekola@solom.se 

bitr. Verksamhetschef Anne Maddock  
08-128 245 55 | anne.maddock@solom.se



Välkommen
till SOLOM!
Uppdraget i Turebergshuset är en utflyttad verksamhet inom den dagliga  
verksamheten Norrhuset.  

Om SOLOMs dagliga verksamheter 
SOLOM driver flera dagliga verksamheter runtom i Sollentuna. Hos oss finns det 
något för alla. Du kan arbeta skapande med musik och konst, arbeta på café, utföra 
serviceuppdrag eller jobba i butik. Vi har även specialiserade autismverksamheter.

Vi vänder oss till dig som bor i Sollentuna eller i någon av de kranskommuner som 
har LOV-avtal med oss. Läs mer om våra dagliga verksamheter på www.solom.se/dv 

Om SOLOM 
SOLOM är Sollentunas största utförare inom vård och omsorg och finns på ett 30-tal 
platser runt om i kommunen. Inom LSS driver vi till exempel dagliga verksamheter, 
grupp- och serviceboenden. Inom äldreomsorg erbjuder vi bland annat hemtjänst 
och äldreboenden. Hos oss går allt överskott tillbaka i företaget och används till  
utveckling och kvalitetsförbättring. 

@solomomsorg @solomomsorg

Personligheten och kulturen hos SOLOM beskrivs med tre värdeord  
- Glädje, Engagemang och Respekt.

Värdeorden präglar hela vår verksamhet och tillsammans bildar de ordet GER.

Läs mer på www.solom.se och följ oss gärna i sociala medier. 




