
 
 
 

 
Den dagliga verksamheten liknar det vanliga arbetslivet.  

Vi fungerar som stöd och hjälp för att du ska utvecklas som person. 
Dagteamet har varierande aktiviteter och du får lära dig nya saker och 

att bli mer självständig. 

 
 

Våra aktiviteter är att:  

• Hämta upp kläder som skänks av privatpersoner.  

• Vi sorterar och tvättar kläder. 

• Hänger tvätt för torkning.   

• Stryker, lappar och lagar vid behov.  

• Vi sorterar efter storlek, färg, sommar/vinterkläder, dam, herr eller barnstorlek.   

• Vi kommer att registrera våra inkommande kläder i datorn för att enkelt hitta och leverera 
vidare.  

• Kläderna kommer att skänkas vidare till behövande. Vi samarbetar med andra 
välgörenhetsorganisationer.   

• Vid beställning av kläder packar vi det och vi kör ut till de behövande.  
 

 

 
Välkommen till Dagteamet –Daglig 
Verksamhet. Vi finns i Mosås. 
 
Besöksadress:  

Bodekullsvägen 38 

702 33 Örebro 

 
Öppettider: Måndag – Fredag kl. 8.00-16.00 
Telefon 0720-94 10 01 
 
Postadress: 
Sveavägen 2A 
702 14 Örebro 

 
Kontakt:  
Enhetschef Ihrene Bronzander    
0720-94 10 02 ihrene@dagteamet.se 
 
Teamchef/Stödpedagog Sofia Björklund  
073-886 40 14   sofia@dagteamet.se 

 

Värdegrund: 

Vi arbetar utifrån 
samma värdegrund 
som Örebro kommun 
och för oss innebär 
det:

Helhet - Vi ser HELA 
individens behov.

Delaktighet -
Individen påverkar sin 
egen arbetssituation

Respekt - Vi alla är 
unika och därför 
individanpassar vi 
vårt förhållningssätt

Ansvar - Med en god 
kvalité säkerställer vi 
att vi når deltagarens 
och verksamhetens 
mål.

Vi erbjuder: 

Stöd i det du gör 
varje dag. Det 
innebär ett schema 
som är tydligt och 
passar för dig. 

Vi kommunicerar på 
det sätt du önskar. 

Handledarna 
arbetar alltid utifrån 
ditt behov. 

En trygg 
sysselsättning som 
passar dig, utifrån 
dina behov.

En stressfri miljö. 

Vårt mål:

Vi alla ska känna att 
det är roligt att gå 
till sin 
sysselsättning.

Vi vill att alla ska 
känna att man kan 
påverka sin vardag.  

Vi vill ha roliga 
upplevelser 
tillsammans med 
varandra. 

Dagteamet 

Daglig Verksamhet          


