Kontakta oss

Nätet

Har du frågor eller vill ha ytterligare information är
du välkommen att kontakta oss:
Enhetschef, Lars Forseth
Telefon: 08-540 814 92
E-post: lars.forseth@osteraker.se

www.osteraker.se

(Sätt markören till vänster om denna rad).
Detta är en bildmarkering som ska ersättas med en
daglig verksamhet
bild som du självNätet
väljer
och infogar.
Sandkilsvägen 3C
Bildens format ska
vara
7,8 cm bred och 4,7 cm
184 42 ÅKERSBERGA
Telefon: 08-540 814 20
hög.
Bäst är att du gör bilden i rätt storlek i ett
bildprogram, sätt sedan markören före texten
denna ruta och infoga bilden.

(Sätt markören till vänster om denna rad).
Detta är en bildmarkering som ska ersättas med en bild som du själv väljer och infogar.
Bildens format ska vara 13,85 cm bred och 8,4 cm hög.
Bäst är att du gör bilden i rätt storlek i ett bildprogram, sätt sedan markören före texten
denna ruta och infoga bilden.

Välkommen till Nätet

Nätet är en verksamhet enligt lagen
om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).
Behöver du daglig verksamhet?
Kontakta kommunens
biståndsenhet:
Telefon, 08-540 810 00

Nätet är en daglig verksamhet i Åkersberga.
Hit tar du dig enkelt med buss. Vi vänder
oss till dig med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning. Verksamheten är
förlagd både inne på Nätet och ute i
samhället. Nätet är förutom en arbetsplats
också en social träffpunkt. Hit kan du
komma och vara en del av vår gemenskap.
På Nätet finns en öppen, tillåtande och
trevlig atmosfär. Vi lyssnar på dig och
försöker så långt det är möjligt att forma
verksamheten efter önskemål och behov.

Verksamhet och aktivitet
Du kan arbeta hos oss om du har rätt till insatser
enligt LSS. På Nätet erbjuder vi olika typer av
arbeten. Vi har bland annat monteringsarbete och
skapande aktiviteter. Här lagar vi vår egen lunch
vilket ger dig möjlighet att arbeta i köket. För dig
som är intresserad av att arbeta utanför Nätets
lokaler finns många alternativ. Vi har bland annat
en kaféverksamhet på ett äldreboende och vi
utför olika arbetsuppgifter i kommunhuset. Du
kan också följa med ut på arbetsuppdrag med
någon av våra två bilburna servicegrupper.
Eftersom vi på Nätet tycker att friskvård är
viktigt, ägnar vi tid till exempelvis gym o
promenader.

Vi har ett samarbete med Knopens dagliga
verksamhet. Utefter behov har du möjlighet att
ha en del av din verksamhet på Knopen.

Personal och bemanning
Nätets personal har bred kompetens och
erfarenhet. Här finns alltid någon som kan stötta
och vägleda dig i ditt arbete. Flera i
personalgruppen har extra kunskaper om
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Personalen är viktig och ska hela tiden ges
möjlighet till utbildning för att utvecklas i sin
yrkesroll.

Kvalitet och värderingar
Vårt mål är att skapa en trygg, meningsfull och
utvecklande verksamhet för dig som arbetar hos
oss.
Verksamheten är under ständig utveckling för att
passa dig som kommer hit. Vi följer
Socialstyrelsens regler och föreskrifter om
dokumentation. När du börjar hos oss upprättar
vi tillsammans med dig en genomförandeplan. I
planen finns det beskrivet vilket stöd du önskar
och behöver, samt hur stödet ska utföras.

Vi har kundens
fokus!

