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Aktivt Stöd är ett lokalt företag som 
bedriver Daglig verksamhet och 
hemtjänst i Östhammars kommun. 
Östhammars kommun tillämpar 
Lagen om valfrihetssystem (LOV), 
vilket innebär att du kan välja oss 
som utförare av Daglig verksamhet. 

Du kan ansöka om Daglig 
verksamhet genom Östhammars 
kommuns biståndshandläggare. 
Om du söker en verksamhet som är 
individuellt anpassad för dig är du 
välkommen till oss!

Välkommen till Aktivt 
Stöds Daglig verksamhet!
Vår lokal är centralt placerad vid 
Gimo torg. Härifrån är det nära att 
gå till bussterminalen.
Vi tar emot deltagare från hela 
Östhammars kommun.

Vår lokal i Gimo



Loppis
Vi driver en loppis 
där vi också har en 
garnhörna.

Några av aktiviteterna i Aktivt Stöds Daglig verksamhet

Fredagar
Fredagar är lite 
annorlunda. Då 
åker vi på utflykt, 
spelar spel eller 
lagar mat och äter 
tillsammans.

Hunden Selda
Vi har en hund i 
verksamheten, en 
snäll golden retriever 
som älskar människor. 
Vi brukar gå ut och 
gå med henne.

Musik
För den som är 
intresserad av musik 
sjunger och musicerar 
vi en gång i veckan.

Trädgård
Vi har en liten 
trädgård där vi 
bl.a. odlar potatis, 
blommor och 
kryddväxter.

Tvätt
Vi tvättar 
kläder åt vår 
hemtjänstpersonal.

Engelska
Vissa deltagare 
har önskat lära sig 
engelska, så vi har 
engelskakurs en 
gång i veckan.

Sy och skapa
Vi har en 
textilverkstad där 
vi syr, stickar, 
virkar m.m.

Verksamheten heter S.A.M.S. – 
Strukturerat Arbete Med Sammanhang.
Du som deltagare och vi som personal 
jobbar i nära samarbete för att ta 
fram rutiner som fungerar för dig. Det 
kan handla om vilka tider och dagar 
du kommer till oss, men också vad 
dagarna innehåller – se några exempel 
här till höger.
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