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Ordförande har ordet

Ordförande har ordet
Känsla av sammanhang

Utanför Aktivitetshuset står trevliga värdar och
bockar av gäster från gästlistan, det är fullt hus.
Trycket är stort och står inte ditt namn med på listan
är det inte säkert att du kommer in på Gyllenkrokens
årliga Julbord.

minskar, och känslan av isolering motverkas. Motsatsen är alltså också sann, känslan av isolering i alla
dess former kan vara mycket negativa för människan
och en grogrund för psykisk ohälsa.
När året 2018 lämnas bakom oss, kan vi i styrelsen
vara stolta över att medverka i denna organisation
som står på båda fötterna efter 30 år av existens. Den
stora humanisten och människorättskämpen Ghandi, skall en gång ha sagt att livet inte handlar om att
ständigt stå upprätt med båda fötterna på jorden,
utan mer handlar om att resa sig upp varje gång man
ramlar och stöter på en utmaning. Detta är, som jag
ser det, en djup förståelse för hur livet är; en ständigt
föränderlig process där det ena inte finns utan det
andra – utmaning och framgång är sammanvävda.
På detta sätt kan jag säga att vi är alla i en parallell
process på Gyllenkroken; Styrelsen, ledningen, personal och deltagarna, alla är vi med och hjälps åt att
lösa de utmaningar vi stöter på. Därför är firandet av
julbordet ett, utav väldigt många, exempel på fantastiskt framgångsrika lösningar av utmaningar som vi
tillsammans utför på Stiftelsen Gyllenkroken.

”Välkommen Hannes!”

Julmusiken möter myllret av glada människor väl
inne. Det personliga välkomnandet klingar välbehagligt kvar i mitt sinne medan den tjocka vinterjackan hängs i hallen. Den karakteristiska Göteborgsvintern, med kalla, regniga och blåsiga dagar
står i kontrast med ljuset, värmen och de ljuvliga
dofterna på Café Koopen denna decemberdag.
Känslan av sammanhang är påtaglig i vimlet av konversationer och hejande bland gästerna och mellan
matborden. Den nya grafiska profilen och webbsidan, som lanseras 2019 i samband med 30-årsjubileum för Stiftelsen Gyllenkroken, har just dessa ord i
sin logo – Känslan av sammanhang.
Känslor uppstår i reaktion till miljöer vi vistas i och
de tankar som väcks hos oss. Gyllenkrokens grundvärderingar och uppgift handlar om just detta, att så
gott vi kan skapa en miljö där tankar och känslor är
välkomna och får ett sammanhang. Både modern
vetenskaplig forskning, och urgammal visdom, visar
att just sammanhang är viktigt för människor; alltså
att tankar och känslor blir sedda, hörda och accepterade. Detta får en lugnande effekt på hjärnan, stress

Styrelsen tackar och ger eloge till alla som medverkar i denna process av gemensam känsla av sammanhang.
Hannes Lloret Andreasson
Ordförande
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Verksamhetschefen har ordet
Förvalta och förändra

I vår organisation, som i många andra, finns det olika spänningsfält. Ett ligger mellan önskan att förvalta och behovet av att förändra. Eller menar jag mellan behovet av att förvalta och önskan att förändra?
Det beror på vilken dag du frågar mig... Att förvalta
en 30 år gammal organisation med en fantastisk, välfungerande och dynamisk verksamhet är verkligen
ett hedersuppdrag, och absolut ingen tråkig eller statisk uppgift. Men å andra sidan: att förändra är också
väldigt spännande och viktigt, ett sätt att glänta på
några dörrar för att se om det finns utrymme för förbättring.

under en längre tid, och i september kunde vi öppna
vårt nya gruppboende för nya hyresgäster. Det som
var roligast med denna förändringsprocess tyckte
jag, var att det var tydligt att vi var så många som
drog åt samma håll, mot det nya.

En annan förändringsprocess är den ansiktslyftning
som Stiftelsen Gyllenkroken har gjort i och med ingången i år 2019, vårt jubileumsår när vi fyller 30!
Här var vi en mindre grupp förändringsivrare som
ansåg att det var dags för en ny grafisk profil, ny logga och en ny hemsida. Viktigt att påpeka att detta
handlar om en ytlig förändring, det viktiga inneVi människor fungerar olika när det gäller vår in- hållet i verksamheten har vi inte tagit oss an i denna
ställning till förvalta/förändra. En del personer har process.
ett starkare driv att förvalta, de vill eller behöver att
sakers tillstånd ska vara kontinuerliga över tid. An- Förvaltandet då, hur gick det med det? Jo tack, bra.
dra människor söker ständig förändring och omväx- Det allra mesta vi gör i organisationen, även förändling, de blir rastlösa när det är lugnt. Vissa blir otå- ringsarbetet, syftar till att bevara den fina verksamliga när saker inte förändras, andra blir oroliga när het och den goda samhörighet som vi har här på
saker förändras. Sedan finns det säkert många fler Gyllenkroken. Vi arbetar så mycket vi kan, med små
som är som jag, vi har olika dagar, ibland är förvalt- resurser, för att möta behov hos deltagare och boenningsambitionen stark, ibland förändringsdrivet.
de, och vi prioriterar dagligen att skapa kontinuitet,
I en organisation har vi dessutom olika roller, några igenkänning och stabilitet tillsammans.
har som uppdrag att förvalta, andra har som uppdrag att förändra.
Under 2018 har vi på Gyllenkroken gjort några omfattande förändringsresor. Vi slutförde den omorganisation och verksamhetsförändring som vi planerat Emma Simonsson Vento
Verksamhetschef
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Pridefirande med
regnbågstårtor

Axplock från 2018
Öppet hus på PNO

Vi deltog i Öppet hus på Psykosvård
Nordost, en dag som bjöd på många
trevliga träffar både med deras patienter och med personal från många
olika organisationer.

HLR-utbildning

Politikerdebatt

Inför riksdags-, region-, och
kommunalvalen var vi med och
arrangerade en Politikerdebatt
tillsammans med övriga organisationer i Famna. Debatten
genomförde vi på Arena Första
Lång den 5/9

Biodling

Superfin sommar gav rekord mycket honung från våra två
bisamhällen ca 80 kg!

Visningar av
Gullbergsbrohemmet

Under året har vi fått kontakt med
Göteborgs Hembygdsförbund. Vi
har genomfört två fullsmockade
visningar av Gullbergsbrohemmet.
Sammanlagt var det nästan 40 historiskt intresserade personer som
fick en guidad rundvandring i vårt
fina hus på Garverigatan, och som
passade på att äta gott i Café Koopen när de ändå var här!

Musial bridges på
Arena: 1a Lång

Den 25e april presenterade vi musikal och filmprojektet. Vi visade
dokumentära filmklipp blandat
med sång från musikalen och prat!

IBIS

IBIS är i första hand en patient, anhörig- och närståendeförening, men
välkomnar alla som vill fördjupa sina
kunskaper om bipolär sjukdom och
byta erfarenheter. IBIS anordnar bland
annat månadsmöten, samtalsgrupper,
ungdomsgrupper, studiecirklar, anhörigträffar och Café IBIS och har kontor
i Gyllenkrokens B-hus. Läs mer på:
http://www.bipolarsjuk.se/
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Presentation

Gyllenkroken var inbjudna för att presentera sin verksamhet för de som utbildas i Peer Support. NSPHiG genomförde sin tredje utbildningsomgång under våren 2018 för denna nya yrkesgrupp. Peer Support anställs ute på psykosavdelningar eller inom missbruksvården. Peer Support kan översättas som personlig egenerfaren resurs. Tillsammans
med Gyllenkroken deltog Frisk & Fri, OCD-föreningen, ÅSS, Anhörigföreningen, Mind, SPES, RSMH, Spelberoendes förening. Arrangör var NSPHiG – Nationell samverkan för Psykisk hälsa i Göteborg.

Buagården

För tredje året i rad hade vi möjlighet att i samarbete med
Odd Fellow erbjuda våra deltagare i Gyllingens verksamhet
en veckas kostnadsfritt sommarläger på Buagården i Bohuslän. Vädret var underbart och barnen och deras familjer
trivdes tillsammans med våra anställda.

Musikalsymposium i
Jönköping

2-3 juni. Vi presenterade projekt
Musical bridges för stora delar av
det etablerade musikal-Sverige på
ett Musikalsymposium på Kulturhuset Spira i Jönköping.

Placeringar

Under 2018 har vi tagit emot flera olika placeringar i vår organisation. Sammanlagt nio personer var hos oss och tog del av arbetsplatsförlagt lärande,
arbetsträning, rehabilitering till arbete, eller utförde fältstudier.

Utvecklingstraumas betydelse

Den 27 april fyllde vi hela Kongress-salen i Göteborgs Folkets hus med folk!
De var alla deltagare i vår konferens på temat Utvecklingstraumas betydelse
för barns uppväxt med Dag Nordanger som huvudtalare. Konferensen arrangerade Gyllingen tillsammans med verksamheterna Solrosen och Bojen.

Föreläsningsserie

Under året har vi sagt ett sista farväl
till några deltagare. Vi saknar dem
och vi minns dem med värme.

Föreläsningsserie under året bjöd
på: Ann-Marie Seldén om myter,
Donald Almén om Dantes inferno,
Elisabet Punzi om kreativitet och
psykisk sjukdom i samband med
en retroaktiv utställning med Pia
Larsson samt Pake Hall om Mindfulness.
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Utescenen invigs och trädgården visas på Gyllenkrokens dag!
Hagforsgatans gruppboende öppnar
Hösten 2018 öppnade Stiftelsen Gyllenkroken sitt andra gruppboende enligt LSS (Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade), på Hagforsgatan i östra Göteborg.
Gyllenkroken har haft fastigheten i sin ägo sedan 1997 och har sedan dess bedrivit verksamhet och erbjudit boende i from av kollektivboende. På senare år har efterfrågan på kollektivboende varit låg. Därför bestämde vi oss i
slutet på 2106 att göra något åt verksamheten på Hagfors. Antingen sälja eller tänka nytt. Vi valde det sistnämnda.
Sagt och gjort, i början av 2017 bokade vi tid med områdeschef för boendeplanering, funktionshinder i Örgryte
Härlanda och tog reda på behoven i staden. Det visade sig att det var just lägenheter i gruppboende enligt LSS
som efterfrågades och för vår målgrupp dessutom. Vi bestämde oss ganska direkt att rikta in oss på detta. Vi satte
ihop en arbetsgrupp med experter på området, nämligen anställda från vårt gruppboende Fräntorpsgatan, vår
fastighets- och vår ekonomiansvarig. Vi ”brainstormade” kring utförandet, sökte LSS-tillstånd och lade anbud
gällande ramavtal i Göteborgs Stad samt Mölndal stad.
I slutet av 2017 vann vi anbud som gjorde att vi kom med i ramavtalet för BmSS (boende med särskild service
enligt LSS) i både Mölndal samt Göteborg Stad och vi fick även vårt tillstånd för LSS från Inspektionen för vård
och omsorg (IVO)!
Våren 2018 började rekrytering av ny personalgrupp samt marknadsföring av nya boendet. Våra boendesamordnare deltog på LSS-dagen i konserthuset, där socialtjänst bjuds in, samt hade möte med planeringsledare för
att presentera verksamheten och för att få förmedlingar om möjliga hyresgäster. Strax innan sommarledigheten
hade vi skrivit anställningsavtal med fem personer som skulle utgöra den nya personalgruppen på Hagforsgatans
gruppboende, två nya boendeassistenter till vårt korttidsboende, en ny samordnare för Hagfors/Fräntorp samt
en föreståndare för boendena. Dessutom hade vi två planerade inflyttningar den 1 september 2018. Hösten låg
framför oss och vi var fulla av förväntan.
Den 13 augusti var den nya personalgruppen på plats för att genomgå två veckor av introduktion på Gyllenkroken
samt förbereda för våra blivande hyresgäster. Det var intensiva veckor och den 1 september kom flyttlasset för
våra första hyresgäster, schemat började rulla och verksamheten satte nu igång på riktigt!
Sedan dess har saker och ting rullat på i lugn och trygg takt. I slutet av 2018 hade vi fyra hyresgäster på plats och
våren 2019 väntas de två sista hyresgästerna anlända och göra boendet komplett. Det var ett intensivt 2018, men
mest fram till starten i september 2018. Efter det har vi jobbat på enligt plan, och det känns som att huset på Hagforsgatan var menat att verka som Gruppboende!
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LSS-dagen

Varje år genomförs LSS-dagen i Göteborg, så även våren
2018. LSS-dagen hålls av LSS-guiden och fungerar som
en mässa med föreläsningar där främst socialtjänstens
LSS-handläggare bjuds in. Gyllenkroken var med för sitt
andra år och representerades av två av boendepersonalen.
Vi presenterade Gyllenkroken i en monter och gästerna
fick i pauserna mingla runt bland oss utställare. Detta år
låg fokus på att presentera vårt kommande gruppboende på Hagforsgatan som skulle öppna hösten 2018, men
vi hade även med oss information om övriga delar av
verksamheten, nyhetsbrev, projektinfo, matsedel och så
vidare. Det vi slogs av även detta år var att många i staden redan känner till Stiftelsen Gyllenkroken, och vi fick
oerhört mycket fin respons från handläggare men också
anhöriga som varit i kontakt med någon del av verksamheten. En lyckad och rolig dag!

Akademi Valand

Kooperatörer, praktikanter och anställda på gott humör i
ur och skur..

Personaldag med Paddan på Säveån

21 februari: Föreläsning om skapande på Akademi Valand där bla Elisabet Punzi, Annica Engström, Stefan Johansson och Marta Wandt från Gyllenkroken föreläste.

Julbord

God mat och god musik med husbandet och god
stämning som alltid på Gyllenkrokens julbord!
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Stiftelsen Gyllenkroken, organisation och visioner

Stiftelsen Gyllenkroken,
visioner och organisation
Stiftelsen Gyllenkroken är en idéburen organisation, politiskt och religiöst obunden med
ändamål att skapa en meningsfull och trygg tillvaro med social gemenskap för personer
med psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa och deras anhöriga.
På Gyllenkroken är vår ambition att förbättra människors villkor och samhällets attityder
till psykisk sjukdom. Vår utgångspunkt är att alla människor har lika värde och skall behandlas med respekt. I vårt arbete utgår vi ifrån att människan är social, förändrings- och
utveck¬lingsbar och vill ta ansvar för sitt liv.

Vår vision:
Ett samhälle
som ger utrymme
för alla.

Med det menar vi ett socialt hållbart
samhälle fritt från fördomar, stigmatisering, förtryck och diskriminering, där mångfald och respekt för
människors olikheter råder.

Organisationens syfte är:
•

Att erbjuda social gemenskap för personer med psykisk
sjukdom eller psykisk ohälsa och deras anhöriga

•

Att erbjuda meningsfull sysselsättning för personer med psykisk
sjukdom eller psykisk ohälsa och deras anhöriga

•

Att erbjuda individuellt anpassade boendeformer, med stöd
och för personer med psykisk funktionsnedsättning

•

Att stärka individen och stödja till egenmakt, nyorientering
och återhämtning.

•

Att möjliggöra en känsla av sammanhang:
o
kunna förstå sin omgivning,
o
kunna hantera de resurser som står till förfogande
o
känna motivation och meningsfullhet med tillvaron

•

Att förbättra attityder till psykisk sjukdom och ohälsa
i samhället.

•

Att förmedla till allmänheten att psykisk sjukdom
och ohälsa angår oss alla.
10

Vår vision är också ett samhälle där
alla har rätt till ett värdigt liv, fungerande samhälleliga stödfunktioner
samt en tillgänglig och fungerande
psykiatrisk och somatisk vård - lika
för alla.

Stiftelsen Gyllenkroken, organisation och visioner

Så arbetar vi mot våra mål:

Övergripande mål:
•

•
Verksamheten ska utvecklas kontinuerligt för att möta deltagares och boendes önskemål
och behov.

Genom frivillighet och eget
initiativ.

•
Med hög grad av öppenhet,
med social samvaro och gemenskap.

•
Boende och besökare ska
vara delaktiga i planering och genomförande av samtliga aktiviteter och verksamheter.

•
Med ett resursorienterat förhållningssätt och fokus på styrkor och
egenmakt.
•
Individorienterat och situationsanpassat.

•
Organisationen ska stå för
och förmedla en nyanserad syn
på psykisk sjukdom samt generellt verka för ökad kunskap och
minskade fördomar om psykisk
ohälsa.

•
Med hög grad av delaktighet,
meningsfullhet, och tydliga mål.
•
Genom grupparbeten,
grupprocesser och interaktion.

•
Organisationen ska utvecklas på ett socialt och ekonomiskt hållbart sätt.

•
Genom överlämnande av
ansvar från handledare till deltagare.

•
Gyllenkroken ska vara en
tydlig och självklar aktör inom social omsorg.

•
Med hög grad av tillgänglighet
i fysisk och psykosocial miljö.

•
Alla i organisationen ska
känna till verksamhetens metoder, mål och syfte.

Organisation:
Stiftelsen Gyllenkroken består av en intäktsfinansie¬rad del, och en anslagsfinansierad del. Den intäktsfinansierade delen utgörs av två gruppboenden
på Fräntorpsgatan och på Hagforsgatan, samt ett
korttidsboende på Garverigatan. Vi har också en
fastighet med tre hyreslägenheter i Partille kommun,
förvärvad under sommaren 2018. Under året som
gått har vi dessutom haft intäkter från olika projekt
och uppdrag.
Den anslagsfinansierade delen utgörs av Aktivitetshuset, det sociala arbetskooperativet Café Koopen
samt barn- och ungdomsverksamheten Gyllingen.
Stiftelsen leds av en verksamhetschef. Som kanal
för samordning och informationsöverföring mellan
Stiftelsens olika verksamhetsdelar finns en samordnings-grupp med representanter för Gyllingen, Aktivitetshuset, Korttidsboendet, de två gruppboendena,

samt av samordnaren för projekt och uppdrag.
Det yttersta ansvaret för stiftelsen har en styrelse, som
inklusive årsmötet har haft fem styrelsemöten under
kalenderåret 2018.
Styrelsen består av:
Ordförande
Hannes Lloret
Andreasson,
psykolog
Vice ordförande
Berit Jóhannesson,
fd riksdagsledamot
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Ordinarie ledamöter
Lars Eriksson,
överläkare/psykiater
Per Svensson, civilingenjör
Karin Hallén, enhetschef
Petra Linnsand, psykolog
Andreas Åhs,
kommunikatör
Ersättare
Eva Bivall, socionom
Elisabeth Punzi, psykolog

Anslagsfinansierade verksamheter

Anslagsfinansierade verksamheter
Aktivitetshuset
Till Aktivitetshuset kommer besökare frivilligt för att delta i vår öppna verksamhet med kulturinriktning. Vi erbjuder en stor mängd olika aktiviteter, grupper, studiecirklar, kurser och workshops. Under 2018 har vi räknat deltagare i Aktivitetshuset vid två tillfällen, vecka 21 och vecka 40. Sammanställningen visar att i genomsnitt kom det 118 personer per dag under de veckorna. Ungefär 150
personer besöker huset regelbundet, ofta återkommer man flera dagar per vecka. 2018 bestämde
vi oss för att räkna besökare på ett annat sätt än tidigare. Vi hade färre personer som räknade och
längre pass, för att undvika dubbelräkning. Detta nya, mer exakta räknesätt, ledde till något lägre
siffror än tidigare. Men vi räknade fortfarande till över hundra besök per dag!

Mötesplats
Kaféet är centralt i verksamheten och
många börjar och avslutar sin dag
där. Många personer besöker kaféet
under dagen utan att delta i någon
gruppaktivitet eller studiecirkel. I
kaféet uppstår samtal om vardagliga
ting och idéer om verksamheter. Där
lyssnar vi på besökarna och fångar
upp tankar som sedan kan leda till
nya projekt eller kurser.

Studiebesök
En gång i månaden invigs nya utställningar i kaféet med vernissage. Då är
det en ny konstnär som visar upp
sina bilder eller konstobjekt.

En gång per vecka är det körsång
i kaféet med ca sex deltagare. Två
gitarrgrupper är igång, en fortsättningsgrupp och en nybörjargrupp.
För kaféets gäster är detta ett mycket
uppskattat inslag! I alla år har fredagsfikat varit en viktig punkt i Gyllenkrokens aktivitetshus. Klockan
halv tre varje fredag bjuder vi alltid
på gratis fika. Fredagsfikat är ett sätt
att samlas och avsluta veckan på ett
festligt sätt. Det är en stund då många
kommer, dricker kaffe eller te och
äter bakelser, kakor eller bullar och
umgås med andra. Vi firar med tårta
och hurrar när någon fyller år eller
har sin avtackning innan de går vidare till nya äventyr i livet.

Under 2018 har vi tagit emot 150
bokade studiebesök. Dessa består av
två olika typer: Ofta är det enstaka
personer, mellan en och fyra personer som kommer för att se vad
Gyllenkroken skulle kunna vara för
dem. Sammanlagt hade vi 126 sådana studiebesök. Vi tar också emot
gruppstudiebesök. Då är det mellan 5
och 25 personer som kommer, ofta är
det en skolklass eller ett arbetslag. Vi
genomförde 24 sådana studiebesök
under 2018. Dessutom har vi en rutin som innebär att nya besökare som
kommer första gången, med eller
utan kontaktperson, fångas upp av en
handledare och erbjuds ett spontant
studiebesök med husvisningar och
information.
Alla besökare som kommer till Gyllenkroken för första gången uppmärksammas på detta sätt, samt
bjuds på en kopp kaffe eller te av en
handledare.

Från Konstskolan, skulptur
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Anslagsfinansierade verksamheter

Studenter och OSA-placering i Aktivitetshuset
Under året har vi haft möjlighet att
ha en OSA-placerad aktivitetsassistent hos oss. (Förkortningen OSA
står för skyddat arbete hos offentlig
arbetsgivare, en åtgärd som på sikt
ska leda till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.) Aktivitetsassistenten har skött om syrummet,
varit behjälplig med stöd åt besökare
som behövt lägga upp byxor, sy i nya
dragkedjor eller liknande. Men framför allt har aktivitetsassistenten varit
tillgänglig i kaféet, och där inspirerat och hjälpt många besökare att
komma igång och hålla på med olika
handarbeten; såsom handledsvärmare, plastmattor, västar och mössor.
Många av föremålen blev fina vinster
vid årets julfestlotteri.
Aktivitetshuset och Café Koopen ger
också utrymme för utbildning och
lärande. Vi hade en socionomstudent
under höstterminen, en fin tillgång
för organisationen och en viktig del i
utbildningen för studenten.

Datarummet
Datarummet i Aktivitetshuset är tillgänglig för alla besökare, och erbjuder fem datorer med internetuppkoppling och gratis wifi. Här kan besökare
surfa, maila, betala räkningar, hitta
noter eller musiktexter att sjunga,
skriva sin egen bok eller skriva ut bilder och dokument.
Under 2018 fortsatte datorkursen
Basic, där deltagare kan komma med
sina frågor och få hjälp med dator,
laptop eller mobiltelefon. Vår handledare på plats hjälpte i genomsnitt
tre deltagare per tillfälle. Stödet är
praktisk och individuellt, och ofta
handlar frågorna om hur deltagaren
kan använda digitala verktyg som
Word, internet och appar till mobiltelefonen.

Kreativt Skrivande och
Tyst Skrivrum
Båda grupperna startade hösten
2014. Cirka 35 personer har varit aktiva under året och fler har visat intresse, så när en plats är ledig släpps
en ny deltagare in från kölistan.
Kreativt Skrivande använder metoden flödeskrivning vilket betyder
att det bara är att skriva ner det som
kommer upp i tankarna och följa
med i flödet oavsett det handlar om
den fria uppvärmningsövningen på
15 minuter eller de efterföljande korta skrivuppgifterna. Efter varje övning finns det möjlighet att dela sin
text, vilket alltid är frivilligt.
Att lyssna och ta emot varandras
texter har blivit en allt större del av
kursen. Det som berör speglas och
mynnar ut i väldigt fina och fördjupade livssamtal. I år var vi många
som skrev och skickade in bidrag till
en antologi som en universitetsstudent skulle ha som skolprojekt. Ingen av våra texter kom med, men det
var ändå en häftig grej att ha gjort. Vi
fortsatte samarbetet med studiogruppen och lyssnade igenom vår textinläsning från förra året och började
ljud- och musiksätta. Vi inledde också ett samarbete om att göra pod-radio. En av deltagarna fick snabbt ihop
en hel story som lämnades in och
började bearbetas för inspelning.
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Målning från Öppen ateljé

Tyst Skrivrum innebär att det erbjuds
ett tyst rum för deltagare som vill sitta
och skriva koncentrerat. Då bestämmer personen själv vad hen vill skriva och när hen kommer och går och
tar rast. Om det finns en vilja att läsa
upp och dela sin text är det bara att
säga till, så går deltagare och handledare iväg till ett annat litet rum. Detta leder också till väldigt fina möten
och livssamtal. Någon skriver låttexter och delar både text och musik på
de individuella träffarna. En annan
slipar på ett teatermanus, och ytterligare någon skriver på bok nummer
två om hur det är att leva med psykos. I våra skrivargrupper har deltagare möjlighet att formulera sin egen
berättelse, sätta ord på sitt sammanhang och uttrycka sig kreativt i skrift.

Promenad med samtal
Promenadgruppen är en öppen aktivitet med varierat antal deltagare
per gång. Under 2018 promenerade vi tre eftermiddagar i veckan i
ur och skur. Tillsammans med en
handledare vandrar gruppen runt i
omgivningarna runt Garverigatan.
Under promenaden finns möjlighet
att samtala om olika saker som står
på – eller bara skratta och slappna av
längs vägen. Strövtågen går ofta till
Trädgårdsföreningen, Skansen Lejo-
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net, Ebbes Hörna eller Ullevi… Promenaderna blir också en bra träning
inför ”Vårruset” i Slottsskogen, som
många av våra kvinnliga deltagare är
med i. Promenadgruppen ger deltagare möjlighet att bygga kondition
och relationer tillsammans.

Tysk konversation
Under höstterminen deltog i genomsnitt tre personer i veckan i vår tyska
konversationskurs. Målet är att aktivera sitt ordförråd och att utveckla
sina kunskaper i tyska. Deltagarna
kommer gemensamt överens om
innehållet och samtalsämnen. På
våra träffar under terminen pratade
vi framförallt om poesi, och tolkade
musiktexter och dikter av bland andra Rilke.

Musikverkstan
Under 2018 har musikverksamheten
bestått av gitarrkurser, kör, inspelningsstudio, musikverkstäder, country-grupp samt onsdagskvällarnas
kulturaftnar, fri scen och karaoke.
I kören får man lära sig röst-, avslappnings-, och andningsteknik, artikulation och textgestaltning, men det är
förstås glädjen att sjunga som står i
centrum. Att våga sjunga kan vara ett
väldigt stort steg för många, och att
vara med är ofta väldigt jagstärkande.
Husets deltagare erbjuds möjligheten
att spela in i vår studio. Man bokar
då en tid, och får hjälp med tekniken. När musiken är inspelad och
färdigmixad kan man få den med sig
på en cd-skiva, eller som en fil på sitt
USB-minne, något som blir allt vanligare.
Musikverkstaden ger alla som vill
möjlighet att spela eller sjunga i
grupp. Verksamheten bygger på glädje och delaktighet, det är deltagarnas
egna önskemål som styr innehållet.
Även här handlar det mycket om att
våga, så glädje går före kvalitet, och
en tillåtande atmosfär är en ständig
strävan. Många av deltagarna väljer
att vara med och framträda på våra
kulturaftnar och får då växa i mötet
med publiken i ett ofta fullsatt kafé.

Under året har musikverkstaden vid
flera tillfällen spelat i sammanhang
utanför Gyllenkroken och även inlett ett samarbete med andra aktivitetshus för att få chansen att möta ny
publik. Musikverkstan ger deltagare
goda erfarenheter av att våga lyckas
med musik.

Gitarrkurs
I gitarrkursen erbjuds våra deltagare
att en gång i veckan ses och tillsammans med andra utveckla sitt gitarrspel. Kursen är indelad i en nybörjargrupp och en fortsättningsgrupp,
baserat på deltagarnas förkunskaper.
Kursen erbjuder en blandning av teori och praktik där deltagarna ges
möjlighet att vara med och forma
innehållet. Medlemsantalet har varit
i stort sett konstant under årets gång
med fem deltagare i varje grupp.

Countrymusik
För den som gillar att sjunga och/
eller spela har det funnits möjlighet
att göra det i country-gruppen. Varje torsdag eftermiddag vid tretiden
samlas människor som är intresserade av att spela och sjunga i musikhörnan i Café Koopen. Verksamheten är
öppen och alla får vara med. Musiken är av akustisk karaktär, glädje
och lust är ledord. Dessutom kan all
musik som vi tycker om betraktas
som country, med lite god vilja!
Två musikkunniga handledare är
alltid närvarande. I ca 45 minuter
spelar och sjunger vi countrysånger
av olika slag. Det är både högt och
lågt. Verksamheten präglas av glädjen av att framföra musik. Att sjunga
och spela. Kvaliteten är av underordnad betydelse, lusten står i centrum.
Verksamheten har blivit populär, och
mellan fem och tio personer deltar
varje gång. Några sjunger och några
trakterar instrument. De instrument
som används är gitarr, kontrabas,
ukulele, banjo, piano och olika former av rytminstrument.
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Projektsnickeri och
öppen träverkstad
Under 2018 fortsatte vi med projektet att bygga en utomhusscen. Arbetet innehöll flera olika moment
där handledaren och deltagarna
samarbetade och på sätt och vis undervisade varandra. Vi upptäckte
att det fanns stor samlad kunskap i
gruppen. Vi konstruerade, limmade
stolpar, målade och arbetade med
fastsättning. Dessutom gjorde vi flera
inköpsresor, vilka har stort undervisningsvärde i sig själva. Därefter byggde vi upp ett stolpverk med balkar
som ska fungera som underlag för ett
tygtak. Slutligen skruvade vi dit ett
trallgolv med en yta på 25 kvadratmeter samt uppförde en fondvägg.
Parallellt med att vi byggde utomhusscenen hämtade vi också kraftiga ekgrenar från ett nedfallet träd.
Några deltagare byggde självständigt
ett bordsunderrede av dessa under
sommaren. Under hösten har projektgruppen samarbetat med trädgårdsgruppen. Vi har designat och
konstruerat växtstöd som ska användas i köksträdgården. Färdigställandet av dessa kommer att fortsätta
under början av 2019. Vi har också
lagat möbler, lagat musikinstrument,
byggt hyllor och inredningsdetaljer
samt sågat arbetsmaterial till konstskolan.
Under hela 2018 har vi haft öppen
träverkstad en eftermiddag i veckan.
Flera deltagare har haft egna möbelidéer. Ritningar har varit viktiga för att beskriva projekten, för att
kunna få rätt hjälp. Sedan har handledaren hjälpt till med konstruktionen . Deltagarna har ofta mycket stor
kunskap och ”learning by doing”,
positiv stöttning och nedstressning
är våra undervisningsfilosofier i träverkstaden. Handledaren hjälper till
när deltagarna inte kan genomföra
vissa moment. Skärbrädor, skålar och
andra bruksföremål har tillverkats.
Möbelrenovering är också ett populärt ämne.

Anslagsfinansierade verksamheter

Under 2018 har de som arbetat med
projektet att bygga utescen samarbetat med deltagarna i öppen träverkstad. Detta har varit en naturlig konsekvens av att flera deltagare önskar
jobba mer kontinuerligt med trä och
snickeri. Samarbete, problemlösning
och gemensam planering är kompetenser som deltagare tar med sig från
snickeri och träverkstad på Gyllenkroken.

Öppna ateljén
Öppna ateljén är en öppen verksamhet, vilket innebär att deltagare kommer och går som de själva har lust.
För att få arbeta regelbundet i ateljén
en hel termin ska 300 kronor i materialavgift erläggas, annars går det
bra att betala 30 kronor per enstaka
tillfälle. De som kommer jobbar på
egen hand. Handledare med konstutbildning finns tillgänglig för råd och
synpunkter om deltagaren så önskar.
I övrigt lämnas deltagarna i fred med
sitt skapande. Under året har det varit tre till sju deltagare varje gång.
Någon enstaka gång har det varit tio
personer. Idén med öppna ateljén är i
första hand att skapa med lust. Ha kul
helt enkelt. För de som vill något mer
finns konstskolan. Och öppna ateljén
är också ett bra tillfälle för våra deltagare att testa på konst, för att se om
de i förlängningen vill påbörja Gyllenkrokens konstskola eller andra
konststudier.

Studiecirklar i samarbete
med Folkuniversitetet
Konstskola
Konstskolan är en grundläggande
konstnärlig utbildning som omfattar två terminer. Varje termin tar vi
in tio deltagare i konstskolan. Deltagarna går 15 studietimmar per vecka,
fördelat på tre dagar under tolv
veckor. Undervisning sker i form av
studiecirklar i kroki, teckning, akvarellmåleri, akrylmåleri, skulptur och
utställningsteknik. Varje termin på
Gyllenkrokens konstskola avslutas

med en utställning i kaféet. De deltagare som önskar får individuellt
stöd och råd, bland annat med arbetsprover inför ansökningar till högre konstutbildningar. Vi kan också
erbjuda uppföljning och fortsatt stöd
för de personer som blir antagna till
andra skolor. Vi anlitar utbildade
konstnärer som lärare. Konstskolans
elever har under utbildningen även
tillgång till våra andra aktiviteter och
de handledare som arbetar i Aktivitetshuset.

Silversmide
Silversmide är en studiecirkel som är
så populär att vi erbjuder fyra studiecirklar med fem deltagare per cirkel
och ändå har en lång väntelista. I
silversmideskursen arbetar deltagare
med sina egna konsthantverksprojekt under handledning av en cirkelledare som är utbildad silversmed.
Under 2018 har vi samarbetat med
Folkuniversitet när det gäller våra
studiecirklar. Vi har haft studiecirklar i konst och silversmide som beskrivs ovan, samt i körsång.

Onsdagskvällar
i Aktivitetshuset
Kvinnoafton
Första onsdagskvällen i varje månad bjuder vi in till en kvinnoafton.
Vi börjar kvällen med en gemensam
måltid där kvällens specifika tema
presenteras. Vi inledde det nya året
med att summera vad som var bra och
dåligt för oss under 2017. Det jobbiga skrev vi upp på papper och eldade
upp i en rituell ceremoni. Sedan gick
vi vidare med våra önskningar inför
2018. Mars och april ägnande vi oss
åt tema hälsa, och gav varandra massage, samt provade på metoden ”Rosenrörelse”. Vi lagade hälsosamma
smoothies och spelade boule. I maj
firade vi vårfest med dans. I september hade vi tema ”kultur i Afrika” och
en dansfest. I oktober följde vi upp
#Metoo med ett samtal. I november
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ägnade vi oss åt temat ”trygghet” och
pratade bland annat om våld i nära
relationer och på offentliga platser.
Syftet med dessa kvällar är att skapa
en plats där kvinnor kan ha ett eget
rum, ta mycket plats och känna sig
fria, samt att skapa solidaritet mellan
kvinnor. I genomsnitt deltog 14 kvinnor per kväll.

Fri scen
Andra onsdagen i månaden är det Fri
scen. Fri scen är ett lågmält format
med tonvikt på poesi och akustisk
musik. Kvällen är öppen för alla som
vill framföra något. Besökarantalet
brukar vara 20-30 personer. På fri
scen är alla välkomna att uppträda,
även om man helt saknar anknytning
till Gyllenkroken. Det kan handla om
poesi, dans eller musik. Hur mycket
tid var och en får till sitt framträdande beror på hur många som kommer
just den kvällen.

Karaoke
Tredje onsdagen i månaden är det
Karaokekväll. Programmet är deltagarlett och går av stapeln i vårt kafé.
Alla får möjlighet att sjunga sina favoriter, och då vi har deltagare från
många kulturer kan man få höra sång
på vitt skilda språk.

Kulturafton
Fjärde onsdagen varje månad är det
Kulturafton. Detta är en kväll för alla
som tycker om att lyssna på musik.
På en kulturafton är programmet satt
i förväg, och de som uppträder har
repeterat in sina nummer. Kulturafton är en musikkväll med tonvikt på
elektrisk musik och förbehållen de
band som kontinuerligt repar i huset
samt musikverkstäderna. Besökarantalet brukar vara mellan 30 och 50
personer.
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Femte onsdagen
i månaden
De månader som har fem onsdagar hittar vi på något extra roligt på
kvällen. I oktober 2018 hade vi till exempel Halloween-fest med ”hemsk”
mat, dans och maskerad.
Alla onsdagar serverar vi en enklare
maträtt från kl 17.

Dansföreställning och
dans-workshops
Under 2018 fick vi frågan om ett
mycket spännande samarbete, från
konstnären Benedicte Esperi. Hon
ville skriva och uppföra ett dansverk
i våra lokaler på Garverigatan. Det
gamla hus som vi hyr för vår verksamhet har genom historien varit spinnhus, kvinnofängelse samt
mödra- /barnhem. I föreställningen
MO(R)D porträtteras kvinnoöden i
svensk kriminalhistoria drygt hundra år tillbaka i tiden genom modern
nutida dans och multidisciplinär
scenkonst. Verket tar avstamp i fallet Anna Månsdotter, även känt som
Yngsjömordet, från 1889 då en ung
kvinna mördades av sin man och
svärmor. Båda dömdes till döden för
mordet. Mannen benådades, men
Anna Månsdotter avrättades genom
halshuggning och var också den sista
kvinnan att avrättas i Sverige.
Benedikte Esperi ville med verket
undersöka hur våldshandlingar föds
och förutsättningarna under vilka
människor är benägna att begå dem.
Verket problematiserar dilemman
som är högst relevanta att tala om i
en konstnärlig kontext för att bryta
tabun, bryta den tystnadskultur som
omsluter problematiken.
Det fullsatta genrepet för föreställningen hölls exklusivt för Gyllenkrokens deltagare, något som var mycket
uppskattat!
Som en del i samarbetet kring dansverket höll Benedicte tio tillfällen
med dansworkshops för våra besöka-

re på Gyllenkroken. Det var 45 minuter introduktion följt av en timmes
fördjupning med start i januari. Deltagarna fick prova på olika typer av
dans. Målet var att skapa en lustfylld
och prestigelös stund där kroppen
fick möjlighet att släppa de vardagliga rörelserna och tankarna. Under
fördjupningen fick de metoder för
fördjupad medvetenhet om kroppens
rörelser och dess förmåga att gestalta utan ord. De gav också fördjupad
kunskap om dans som uttryck och
konstform i ett större perspektiv. Sista tillfället var under Gyllenkrokens
dag, då deltagarna tillsammans med
Benedicte skapade en mall för en
koreografi utifrån de improvisationsövningar som presenterats under
tidigare workshopstillfällen. Detta
verk skapades sedan i stunden vid
framförandet för publik. En fantastisk konstupplevelse för både deltagare och publik.

vi den 28:e december, då med inriktning bara kläder och skor. Till denna
loppis fick vi ovanlig mycket nya och
fina kläder - också till herrar. Gratis
loppis är en rolig aktivitet som är bra
för miljön, och det kommer att bli en
tradition på Gyllenkrokens dag och i
mellandagarna vid jul.

Vårruset

Sommarverksamheter

15 kvinnor deltog i Vårruset i Slottsskogens omgivningar. Vi sprang och
promenerade. I 2018 års lopp var det
Gyllenkrokens lag som kammade
hem den stora blombuketten för vårt
fantastiska kämpande. Den överlämnades av självaste Marie Serneholt
vid målgången där alla applåderade.
När alla var i mål njöt vi av en härlig
picknick uppe på vår vanliga kulle.
Redan där blev alla sugna på att göra
om loppet nästa år. Så direkt när biljetterna släpptes köpte vi 18 biljetter
till Vårruset 2019!

I stället för att stänga Aktivitetshuset
i två veckor på sommaren bestämde
vi oss för ett ”sommarkafé” med öppettiden kl. 13-16. Koopen serverade
enkla smörgåsar, kaffe/te och kaka
och besökare erbjöds utomhusspel
som pingis, boule och kubb. I genomsnitt hade vi 30 besökare per eftermiddag.

Gratis loppis
På Gyllenkrokens dag i sköna maj
höll vi vår första gratis loppis. Idén
föddes efter önskemål från flera av
vara besökare. Det innebär helt enkelt att personer skänker föremål till
Gyllenkroken, dessa hängs upp och
presenteras på ett trevligt sätt, och sedan kan våra deltagare välja några saker som de vill ha med sig hem. Både
besökare, personal och anhöriga bidrog med kläder, skor och grejer. Vi
byggde upp loppisen i datasalen, vilket blev en succé. Succén upprepade
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Gyllenkrokens dag
Den 30:e maj 2018 var det Gyllenkrokens dag. Vi erbjöd våra besökare
roliga aktiviteter under eftermiddagen, och på kvällen bjöd Stiftelsen
Gyllenkroken på korv med bröd.
Denna dag öppnade vi vår utomhus
scen. Det var ungefär 70 personer
som kom och var med på kvällen och
njöt utomhus av dansföreställning
framförd av deltagarna i Benedictes
dans-workshops, av och musiken
som framfördes av musikalmedarbetare och musikverkstans deltagare.

Högläsning
Under sommarmånaderna träffades vi en gång i veckan i skriv- och
datasalen för högläsning under en
timma. Vi startade den 20 juni och
avslutade den 22 augusti. I snitt var
det sju deltagare per tillfälle. Någon
gång var vi nästan dubbelt så många.
Tillsammans med handledaren valde
gruppen ut kortare och längre noveller ur boken ”Passioneller – i urval
av Gun Ekeroth” och olika vinnarnoveller i tidningen ”Skriva”, som skrivargrupperna prenumererar på. Efter
varje text gavs utrymme för tankar
och reflektioner, som ledde till oerhört fina och givande samtal.
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Att lämna utomhusmiljön och ”Bersån” , som vi varit i tidigare år, skapade en djupare koncentration och ett
tydligare fokus (och var ett önskemål
från de deltagare som varit med tidigare).

Framtidsveckan
Under Framtidsveckan serverades
det vegetarisk och vegansk lunch hela
veckan. Detta år bestämde vi oss för
att jobba med tema hållbarhet i våra
olika verksamheter och uppmärksamma betydelsen av ett hållbart liv.

SPIV
Den 21:e nov 2018 kom organisationen SPIV (Suicidprevention i Väst)
på besök och höll en föreläsning om
suicidprevention i stora konferenssalen. Det var ungefär 35 personer som
kom på denna föreläsning. Suicid är
ett viktigt tema som är svårt att närma sig, och som SPIV:s föreläsare är
mycket bra på att prata om!

Gyllenkrokens dag med odling

Vi visade en retrospektiv utställning med verk av Pia Larsson.
Ännu en av Lillhagenmålarna
har gått ur tiden. I samband
med utställningen bjöd vi på
föreläsningar om Kultur och
hälsa. bl a.

En ny utomhusscen byggdes i trädgården
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Café Koopen

Aktiviteter 2018

Café Koopen, som ligger i Aktivitetshuset, är ett socialt arbetskooperativ.
Två personer är anställda av Gyllenkroken som handledare för kooperatörerna. Café Koopens basverksamhet består av kafé och lunchservering.
Serveringen är öppen 50 timmar
i veckan och har ca 100 gäster om
dagen. Vid kvällsarrangemang ökar
besökssiffran. I arbetet som kooperatör ingår servering, disk, städning,
inköp av varor med flera vanligt förekommande arbetsuppgifter inom
kafé- och restaurangbranschen. Utöver kafé och lunchservering erbjuder
Café Koopen catering samt arrangemang såsom påsklunch, midsommarbuffé, höstfest, Lucia-fika och
julbord. Varje månad invigs en ny
konstutställning i kaféet. Café Koopen är en av miljöförvaltningen godkänd restaurangverksamhet.

Koopen firade sitt 25 årsjubileum på
en fredagsfika, med ett tal av Gyllenkrokens verksamhetschef. Två
handledare överraskade med en
egenskriven låt som handlade om
kooperatörerna och deras arbetsinsatser, och varje kooperatör fick en
personlig arbetströja. Efter firande i Aktivitetshuset åkte Koopens
medlemmar och handledare med
en abonnerad veteranspårvagn från
50-talet genom Göteborgs centrum.
Jubileumsfirandet avslutades sedan
med en gemensam middag.

Det sociala arbetskooperativet Café
Koopen är en förening där medlemmarna, kooperatörerna, kan utvecklas och återhämta sig i sin egen
takt. Var tredje vecka har Café Koopen styrelsemöte. Under året har
vi fortsatt att utveckla och förbättra
mötesstrukturen. Kooperatörerna tar
gemensamt beslut om sådant som
rör kaféets verksamhet. I mars hade
Koopen årsmöte med en gemensam
middag. Handledarna genomför enskilda samtal med varje kooperatör
om utveckling och arbetssituation
efter behov.

Kooperatörerna gjorde en utflykt till
Ullared i juni med ett gemensamt
besök och grillmiddag på en av kooperatörernas sommarställe, och i
oktober åkte hela gänget till Kungälv
på studieresa
Under framtidsveckan 2018 serverades enbart vegetariska och veganska
måltider i Café Koopen. Också detta
år fick Koopen olika catering-uppdrag, med regelbunden catering till

Under första halvåret 2018 vikarierade en handledare i köket. Hen berikade Koopen med sina kunskaper
om ätbara växter. Under hösten 2018
rekryterade Stiftelsen Gyllenkroken
en ny kock i samverkan med Café
Koopen.
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IBIS, Gyllenkrokens musikal-projekt
Musical bridges och Arvsfondsprojektet Att komma till sin rätt. Under
sommarmånaderna serverade vi grillad lunch på fredagar, något som var
en stor succé. Det är socialt att samlas
kring grillen och gott att äta ute när
det är fint väder!
Under sommaren genomfördes storstädning av köket och kaféet. Med en
gemensam middag avslutade vi denna arbetsamma dag.
I augusti följde Café Koopens medlemmar med på en Paddan utflykt
tillsammans med Stiftelsen Gyllenkrokens anställda.
Även 2018 kunde vi erbjuda en bakgrupp, en öppen verksamhet för alla
intresserade som vill baka kaffebröd,
kakor, bröd, tårtor, godis och testa
nya recept.

Anslagsfinansierade verksamheter

Målen för det pedagogis- Kooperatörer och
ka arbetet i Café Koopen praktikanter
•

Stärka individen

•

Skapa ett socialt samman
hang i en grupp.

•

Gemensamt ta ansvar för
ett socialt kooperativ och
utveckla det.

•

Förbättra kunskap i bakning ekonomi, städ och
hygien.

•

Ta ansvar för sin hälsa

•

Skapa en trygg och lugn
köksmiljö.

•

Följa Gyllenkrokens värde
grund.

•
Öka graden av KASAM
- att man förstår sin omgivning, kan
hantera de resurser som står till förfogande och känna motivation och
meningsfullhet med tillvaron.

Tio kooperatörer har varit verksamma under året, och Café Koopen
har tagit emot två elever från Ester
Mosessons gymnasium. Att unga
människor praktiserar på Café Koopen är lärorikt och berikande såväl
för ungdomarna som för kooperatörerna.

Inflytande
Arbetskooperativet Koopen består
av invalda kooperatörer där alla ingår i föreningens styrelse, har samma
rösträtt, utför samma arbetsuppgifter
och utvecklar kompetens inom sina
specialområden.
På föreningsmöten var tredje vecka
samtalas om atmosfären och situationen i köket, om förbättringar och
förändringar inom servicen, matkvaliteten, personliga önskemål som
semester, tjänsteledighet, konflikter
samt beslutas om antagande av nya
prov-kooperatörer eller nya koope-

Målet för verksamheten är alltså inte
bara att servera mat, utan också att
ha det roligt tillsammans, att känna
sig som en del av en grupp, att känna sig trygg och behövd, samt att få
möjlighet att utveckla sin kunskap
och förmåga till ansvarstagande.

Metoden är att:
•

Stärka jaget och fokusera på
det friska och på den individuella styrkan.

•

Arbeta med sociala aktiviteter, grupparbete och enskil.
da samtal.

•

Genomföra regelbundna
föreningsmöten.
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ratörer. Mötena innehåller även övningar för ett bra bemötande av gäster och arbetskamrater. Alla beslut
fattas som konsensus. Alla kooperatörer ansvarar för ett gott arbetsklimat och skapar tillsammans en social
gemenskap och meningsfull sysselsättning. Handledarens roll består i
att vara behjälplig med stöd och råd.

Anslagsfinansierade verksamheter

Gyllingen

Lovverksamhet och läger
Som komplement till grupperna har vi sedan några år
tillbaka erbjudit lovverksamhet en dag vardera på sport-,
påsk- och höstlov. Barn mellan sju och tolv år som går
eller har gått i grupper har bjudits in att delta och vi har
gjort olika aktiviteter som pyssel, bakning, spel och lekar
samt ätit lunch tillsammans. Dagarna har haft i snitt åtta
deltagare och varit väldigt uppskattade!

Grupper
Kärnan i Gyllingens verksamhet är att erbjuda stöd i
grupp för barn och ungdomar. I grupperna följer vi ett
pedagogiskt program med olika teman, som känslor och
försvar, psykisk sjukdom, familjen, gränser samt den egna
personen. Att träffa andra i samma ålder och liknande situation är ett bra sätt att stärka barn och ungdomar och
att minska de känslor av ensamhet, oro, skam och skuld
som ofta förekommer.

Veckan efter midsommar åkte vi på läger till Buagården
i Bohuslän. Odd Fellow driver ett sommarkollo där, och
erbjuder stödverksamheter som Gyllingen varsin vecka
där på sommaren. Fem familjer åkte med denna gång
och vi hade en underbar vecka med bad, lek, fina samtal
och fantastisk mat som ideell kökspersonal bjöd oss på
hela veckan. Vi är så tacksamma för att få möjlighet att
erbjuda detta till våra deltagare kostnadsfritt, alla som varit med har varit nöjda och glada över att ha fått dela en
sommarvecka med varandra!

Under 2018 har vi genomfört fem stödgrupper, där sammanlagt 25 barn och ungdomar deltog. Under hösten
gjorde vi en förändring som innebar att grupperna startade tidigare på eftermiddagen och att tiderna var förutbestämda av oss innan gruppstart. Detta visade sig vara
lyckat, barnen var piggare och kunde också fortsätta med
andra fritidsintressen som ibland har fått väljas bort på
grund av gruppdeltagande.

Samtal

Viktigt att lyfta fram är att vi jobbar på föräldrars uppdrag, att gå på Gyllingen kräver alltså inget beslut om bistånd från socialtjänsten. Gruppverksamheten är frivillig,
vi för inga journaler och rapporterar inte till någon vilka
som kommer till oss. Dock är det viktigt att vi har goda
kontakter med såväl skola, socialtjänst och psykiatri för
att nå ut och göra verksamheten känd för de som kan ha
behov av stöd. Under flera år har vi märkt en ökning av
antalet föräldrar som tagit eget initiativ till att kontakta
oss. Det tycker vi är positivt och det visar möjligtvis på
att samhällets syn på psykisk ohälsa eller sjukdom kan
ha blivit lite bättre och att det är mindre tabubelagt. Det
finns också större förståelse för anhörigskap och för att
kunskap och stöd behövs även för anhöriga.

Enskilda samtal är ett viktigt komplement till gruppdeltagande och erbjuds i första hand till tonåringar och
unga vuxna. För några av dem är samtalsstödet det som
efterfrågas i första hand, ibland kan det vara en förutsättning för att senare delta i grupp och ibland något som
efterfrågas efter gruppdeltagande. Under året har mellan
åtta och tio ungdomar haft en pågående samtalskontakt
på Gyllingen. De flesta kommer till oss en gång i veckan.
När det gäller barn, så är enskilda samtal aldrig ett förstahandsalternativ, vi ser att gruppdeltagande är mer lämpligt. Dock har vi under året gjort några kortare insatser
med enskilda samtal för barn i akut behov eller i väntan
på att de ska kunna delta i lämplig grupp. Även föräldrar
har getts sådant stöd. Efterfrågan på denna typ av stöd är
alltid stor och vi får ibland hänvisa vidare
till andra verksamheter i staden.
Tidigare gruppdeltagare och deras föräldrar kontaktar ofta verksamheten för
råd och stöd. Till detta kommer ytterligare många andra kontakter, som inte alltid
leder till gruppdeltagande men som kan
beskrivas som rådgivande samtal.

Buagården, Bokenäs
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Studiebesök, föreläsningar och nätverk

Projekt föräldrar med barn 0-2 år

Ytterligare en viktig del för Gyllingen är att ständigt arbeta utåtriktat, så att alla de som möter barn och föräldrar
med behov av stöd vet att vi finns och vad vi kan erbjuda.
Under 2018 medverkade vi vid två tillfällen på temadagar kring hälsa på en gymnasieskola, öppet hus på PNO,
Psykosvård Nordost, en öppenpsykiatrisk mottagning.
Vidare informerade vi om Gyllingen på flera psykiatriska mottagningar sam t inom socialtjänsten. Vi tog också
emot studiebesök från olika utbildningar inom vård, omsorg och socialt arbete och fältstudenter från socionomprogrammet.

Gyllingen beviljades projektmedel från Göteborgs stad
och satsningen ”Jämlikt Göteborg” för att utveckla verksamhet för föräldrar med psykisk ohälsa och barn i åldern 0-2 år. Under hösten 2018 påbörjades detta arbete
med en förstudie där vi undersökte vilka behov som finns
hos målgruppen, vilket stöd som erbjuds i staden och hur
en verksamhet hos oss skulle kunna se ut. Vi har gjort
många studiebesök och bildat en referensgrupp med personer som möter målgruppen i sina verksamheter. Vi deltog också på en nationell konferens på temat ”spädbarns
psykiska hälsa”.

Två större föreläsningsinsatser genomfördes under året
på socionomprogrammets kurser om psykisk ohälsa och
psykosocialt arbete. Det var uppskattat av studenterna att
få mer fokus på barnperspektivet i de kurser som de läste.
Gyllingen ingår i ett nätverk med verksamheterna Bojen
och Solrosen, som också möter utsatta barn och arbetar
med gruppverksamhet. I nätverket byter vi erfarenheter
och delar kunskap. I april arrangerade vi i nätverket tillsammans med Länsstyrelsen en utbildningsdag på temat
”utvecklingstrauma” med föreläsaren Dag Nordanger
från Norge. Dagen lockade 400 deltagare från hela regionen och blev mycket uppskattad!

Staden erbjuder en hel del stöd och mötesplatser för småbarnsfamiljer på en generell nivå. Flera av de personer vi
träffat under förstudien vittnar dock om att det är saknas
verksamheter som erbjuder stöd till mer specifika grupper. Där tänker vi att Gyllingen kunde komma att bli ett
komplement. Projektet kommer att fortgå under våren
2019 med fortsatt spridning av information om Gyllingen och genomförande av pilotgrupp. Målet är att Gyllingen ska kunna erbjuda stöd för barn och föräldrar genom
hela uppväxten med inriktning på hur psykisk ohälsa och
sjukdom kan påverka föräldraskap. Gyllingens stöd, enskilt eller i grupp, verkar hälsofrämjande och förebyggande och ger deltagarna en möjlighet att känna samhörighet
och gemenskap med andra i liknande livssituationer.

Gyllingen
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Boenden

ningssätt med fokus på känslan av sammanhang. Samarbetet med den boende är individanpassat och utgår från
den genomförandeplan som upprättas tillsammans med
Inom Gyllenkroken arbetar boendeassistenterna för att den boende vid inflyttning.
vara de boende behjälpliga i vardagen. Det kan bland
annat innebära att bryta isolering, motivera till att klara Boendeassistenterna är behjälpliga med motivation och
av sociala färdigheter men också att se till det friska hos stöd i vardagen för de boende, inte minst i praktiska fråindividen, samt att hjälpa till att upprätthålla de förmågor gor som att ta sig till vård- och myndighetskontakter och
som den enskilde har.
stöd vid möten. Personalen kan också vara ett stöd i medicinhantering för de boende. Hur det ska se ut bestäms i
På Gyllenkroken har samtliga personer som bor på något så fall i samråd med den boende och hens behandlande
av våra boenden en egen genomförandeplan. Dokumen- läkare.
tationssystemet som Gyllenkroken arbetar med är Magna
Cura, Pulsens dokumentation för personer som omfattas Socialtjänsten ger alltid ett uppdrag gällande varje plaav Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service cering som personalen skall arbeta utifrån. Uppdragen
till vissa funktionshindrade (LSS).
består ofta av stödjande insatser för att öka den boendes
självständighet. Ibland efterfrågas underlag till bedömPå Gyllenkroken arbetar i dag 17 fast anställda boende- ningar av boendekapacitet för att kunna planera framtida
assistenter inom boendena, det finns också en boende- boendealternativ.
föreståndare och samordnare för korttidsboendet samt
en samordnare för gruppbostäderna, och ett flertal tim- De boende uppmuntras till aktivitet, både inom ramen
vikarier. Varannan vecka har boendeassistenterna perso- för Gyllenkrokens egen verksamhet och utanför. Det så
nalmötesdagar som också innehåller handledning med kallade aktivitetsstödet som alla boende har möjlighet att
extern expert. Samtliga boenden är bemannade dygnet ta ut för att bekosta aktiviteter, har under 2018 bland anrunt, och vi har alltid en person på beredskapstjänstgö- nat använts till gymkort, simning, konstskola samt biobering, som kan vara på plats på boendet inom 30 minuter sök. De boende på korttidsboendet kan delta i kurser och
vid behov. Samtliga anställda rör sig emellan de olika bo- öppna verkstäder i Aktivitetshuset. De har också möjligendena. Främst gäller detta vikarierna, men även de fasta het att använda ateljén och musiklokalen på kvällar och
anställda har glädje av att hålla sig uppdaterade om samtliga boenden.

Korttidsboendet
Gyllenkrokens korttidsboende är beläget vid Svingeln i
centrala Göteborg och består av tre våningar med totalt
14 rum. Varje våning har gemensamt kök/allrum och gemensamma badrum.
På korttidsboendet kan en person bo allt från några dagar
upp till ett år. De flesta bor på korttidsboendet mellan tre
och sex månader. De boende har många olika bakgrunder och nationaliteter. Ålderspannet är från 18 till 65 år,
med en ungefärlig genomsnittsålder på 40 år. Personalen
på korttidsboendet arbetar utifrån ett salutogent förhåll22

Korttidsboende på Garverigatan.
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helger när det inte pågår annan verksamhet i lokalerna
– en fin chans som många boende väljer att ta!
Verksamheten på korttidsboendet bedrivs med SoL-tillstånd. Under 2018 har beläggningen på korttidsboendet
varit hög, oﬅa har bara ett par av de 14 rummen varit
lediga. Stiftelsen Gyllenkroken har ramavtal med Göteborgs stad, Mölndals stad samt Partille kommun gällande
korttidsboende.

Förbättringsarbete
På korttidsboendet arbetar personal med ständiga förbättringar.
I slutet av 2017 kom flera placeringsförfrågningar gällande flyktingar från Syrien. I februari 2018 hade korttidsboendet en planeringsdag på skyddsvärnet. Personalen fick
träffa arbetsgruppen från skyddsvärnets lägenhetsavdelning och utbyta erfarenheter och kunskap. Under våren
2018 fick personalgruppen föreläsningar om PTSD och
interkulturella perspektiv.
I augusti 2018 deltog personal i fortbildning i social dokumentation med en kort introduktion till IBIC – Individens behov i centrum. IBIC är en metod som lyfts
fram av Socialstyrelsen , och som utgår från individens
behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden
i dagliga livet, med stöd av strukturerad dokumentation.
Målen för metoden är bland annat att stärka individens
delaktighet, göra det tydligt vilket stöd individen behöver
och underlätta uppföljning av behov och mål. På Gyllenkroken välkomnar vi en rörelse mot mer systematik i det
individcentrerade arbetssättet. Vi som organisation har
arbetat på detta sätt en längre tid, men det är först när
alla delar av systemet har samma arbetssätt som det går
att implementera fullt ut, och få till ett bra samarbete med
övriga delar av en persons nätverk.

Finngösa
Under sommaren 2018 kompletterades Stiftelsen Gyllenkrokens fastighetsbestånd med ett hus i Partille, i området Finngösa. I fastigheten finns i dagsläget tre lägenheter som vi hyr ut som bostäder. På sikt finns planer på
att bygga en lägenhet i husets suterrängvåning, som ska
kunna användas som referenslägenhet. Syftet med boendeformen referenslägenhet är att hyresgästen ska kunna
få referenser för att kunna få kommunalt hyreskontrakt
eller hyreskontrakt på den öppna bostadsmarknaden.
Detta är tänkt som en framtida utökning av antal boendeformer som Gyllenkroken kan erbjuda personer med
psykisk ohälsa, och något som vi vet att det finns stor efterfrågan på.

Fräntorpsgatan
På Fräntorpsgatan finns plats för sex personer, boende i
egna lägenheter. Gruppboendet har tillstånd enligt LSS.
Det är många år sedan någon flyttade in eller ut från
Fräntorpsgatan. Detta skapar en stabil och trygg grupp
med grannar, men för också med sig sina egna utmaningar. Det gäller för de anställda att upprätthålla motivation
och undvika slentrian i boendet. Personal behöver också
vara med och stötta i de fördjupade relationer som uppstår mellan de boende.
Under 2018 har de boende på Fräntorpsgatans gruppboende fått stöd i sin vardag av personalen. Ett sätt att motivera de boende till aktivitet är att upprätthålla dagliga
rutiner. Personalen arbetar med löpande dokumentation
för de boende och genomförandeplaner följs upp och
uppdateras regelbundet. Flera av de boende har regelbunden kontakt med Aktivitetshuset och deltar i grupper
och aktiviteter där. De boende har också aktiviteter utanför Gyllenkroken, såsom kurser, gymbesök, promenader,
mm. Dessa aktiviteter genomförs på egen hand eller med
motivation och/eller tillsammans med personal. Med det
så kallade aktivitetsstödet som de boende på Gyllenkroken har rätt till, får de även ekonomiskt stöd till aktiviteter. Personalen finns tillgänglig dygnet runt för den boende som behöver det. Under året som har gått har behovet
av stöd varierat och boendeassistenterna har anpassat sig
efter de boendes behov, som har definierats gemensamt i
form av den individuella genomförandeplanen.

Fräntorps gruppboende
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Hagforsgatans gruppboende

Inriktning och arbetssätt

I september 2018 efter lång planering och förberedelser
så utökade Gyllenkroken sin boendeverksamhet med
ett nytt boende med särskild service, även kallat BmSS.
Boendet är upphandlat av Göteborgs Stad, så det finns
ett ramavtal för boendeformen boende med särskild service enligt LSS och Sol. Verksamheterna riktar sig till
människor som har LSS-beslut och som tillhör personkrets 3. Det är socialtjänsten som beviljar stöd enligt LSS,
och boende med stöd. Insatsen beviljas personer som
har varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som
uppenbart inte beror på normalt åldrande. Funktionsnedsättningarna ska vara stora och orsaka betydande
svårigheter i det dagliga livet och därmed medföra ett
omfattande behov av stöd eller service.

Varje hyresgäst som bor på Hagforsgatans gruppboende
har två av de anställda som sina särskilda kontaktpersoner. Hyresgästen och kontaktpersonerna upprättar tillsammans en genomförandeplan för att kartlägga behov,
planera hur vardagen skall se ut och hur de personliga
målen kan uppnås. Genomförandeplanen styr huvudprocessen i verksamheten och utgår alltid från att varje hyresgäst skall kunna påverka sin egen situation och framtid. Genomförandeplanen är ett levande dokument som
revideras med täta mellanrum, detta för att skapa struktur i vardagen, men framför allt för att skapa trygghet.

Personal

Varje dag serveras det en lagad måltid på Hagforsgatan,
samt frukost. Dessa mål intas tillsammans med grannar
och personal, i en trivsam och otvungen gemenskap.
Självklart kan den som hellre vill det laga sin egen mat
och äta inne i sin egen lägenhet.

På Hagforsgatans gruppboende arbetar fem fast anställda
boendeassistenter, två män och tre kvinnor i olika åldrar. Boendet är bemannat dygnet runt, det är den fasta
personalgruppen som arbetar på rullande schema; dag,
kväll och sovande jour. Detta ger en god kontinuitet och
hög grad av förutsägbarhet för de boende. De anställda
har gedigen utbildning, allt från stödpedagog till socionomutbildning, samt olika erfarenheter från tidigare arbeten.

Gyllenkroken erbjuder möjligheten att delta i kurser eller i olika arbetsgrupper som finns i Aktivitetshuset. Hyresgästerna har också möjlighet att använda sig av det så
kallade aktivitetsstödet, för att bekosta aktiviteter. Utöver
det ekonomiska stödet med att betala för biobesök, simning samt gymkort eller liknande aktiviteter, har hyresgästerna stöd av personalen när det gäller motivation till
aktiviteter, men också att ta sig till eller från aktiviteter.

Läge och lägenheter

Förbättringsarbete

Hagforsgatans gruppboende byggdes 1997 och har sedan dess varit inom Gyllenkrokens regi, men tidigare i
form av kollektivboende. Huset ligger i Sävenäs, med bra
kommunikationer i närheten. Med spårvagn eller buss
tar man sig snabbt in till centrala Götborg eller Partille.
Boendet ligger också nära naturen, med möjlighet till fina
promenader runt Härlanda Tjärn eller Delsjön!

Arbetsgruppen är fortfarande relativt ny som grupp och
då vi inte har haft igång verksamheten så länge arbetar
vi ständigt framåt och med förbättringar. Arbetsgruppen
har stor ambition för att göra boendet så bra som det bara
går, och alla har de bästa intentionerna med detta. Rutiner
har upprättats baserats på erfarenheter från våra andra
boenden, och kommer att revideras löpande allt eftersom
behov definieras. På så sätt fortsätter verksamheten att
utvecklas. Hagforsgatans personal arbetar framåt med att
hitta arbetssätt så att det vardagliga livet fungerar så bra
som möjligt för våra hyresgäster. Planeringsdagar och
fortbildning genomförs löpande för att utveckla hur vi
samarbetar med varandra, och hur vi kan arbeta framåt
för att uppnå uppsatta mål tillsammans.

Gruppboendet har sex fina fullgoda lägenheter om vardera 65 kvadratmeter. Lägenheterna består av kök, vardagsrum med sovalkov samt badrum med badkar. Samtliga
lägenheter har egen balkong eller uteplats. Det finns även
ett gemensamt vardagsrum med kök och tillgång till tv på
boendet. Runt huset sträcker sig en trädgård med gemensam insynsskyddad uteplats på baksidan.
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Hagforsgatans gruppboende
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Odling i stadsmiljö

oss om växtnamn och hur man vattnar på bästa sätt för
att få fröer som gror.

Vårt projekt Odling i stadsmiljö kallar vi till vardags för
Utegruppen. Verksamheten i Utegruppen bedrivs med
hjälp av statsbidrag från Socialstyrelsen. Under året har
Utegruppen och dess deltagare fortsatt att blomstra! Ungefär 30 personer har deltagit i verksamheten. Eftersom
gruppen har blivit så stor har vi delat upp den i två, en
grupp med fokus på odling och en där biodling samt
renovering och underhåll är i fokus. De två grupperna
hjälps åt när det behövs, särskilt vid tunga sysslor.

Fram i april-maj började vi vistas mer utomhus. Vi städade i våra gamla odlingar och började planera för våra
grödor. Vi grävde åtskilliga nya odlingsbäddar. I dessa
planterade vi våra småplantor av örter och grönsaker. Inemellan planterades sommarblommor både till lyst och
nytta för människor och bin. Under våren var det 13-14
personer som var delaktiga i Utegruppen.
Odlingsintresset allmänt och stadsodling i synnerhet
ökar. Vi gjorde ett intressant studiebesök i maj, då vi besökte ett av Göteborgs häftigaste stadsodlingsprojekt, Kajodlingen. På ett av de större hotellens tak har de byggt
växthus och odlingsbäddar. Efter besöket skaffade Utegruppen behållare för bokashi-kompostering, och sedan
inleddes ett nytt samarbete med Café Koopen, då vi inte
bara skördade grönsaker från trädgården och lämnade
in i köket för matlagning, utan även tog hand om deras
köksavfall.

Löpande under året har Utegruppen fixat små och stora
saker. Kört sopor till tippen från alla Gyllenkrokens hus,
kört tomflaskor till pant för Café Koopen och varit flytthjälp för tre personer med koppling till Gyllenkroken.
Utegruppens deltagare har målat om tre toaletter och
musikstudion på Garverigatan, samt målat om och städat
lägenheter och badrum på Hagforsgatan. Ett dräneringsdike, 20 meter långt och en meter djupt, grävdes på Fräntorpsgatan under vår och sommar, ett jättejobb i hettan!

Framåt försommaren och midsommar frodades det ordentligt i trädgården. Eftersom vi odlat upp mer yta, blev
det också en än mer lummig miljö. Det har alltid funnits
möjlighet att söka sig till trädgårdssidan av husen, och nu
tycks det som om ännu fler sökte sig ner till trädgården.
Medarbetare i kaféet började använda trädgården för en
stunds vila och rekreation. Alla är nyfikna på och fascineras av binas aktiviteter och ju mer blommor vi odlar,
desto mer upplever vi dem i trädgården.

Trädgårds- och odlingsåret började redan i februari,
medan det ännu var snö. Våren dröjde med sin ankomst,
det var den kallaste våren på många år och tjälen höll i sig
ovanligt länge. Vi hade ändå mycket att göra eftersom vi
utforskade lite olika sätt att odla på. Vi byggde varmbädd,
med allt som behövs därtill och vi skapade upphöjda bäddar i trädgården vilket utökade våra odlingsytor från att
vara mest i pallkragar till att vara direkt på friland.
För att skapa varmbädd behöver man material, vilket
gjorde att deltagarna i Utegruppen behövde åka till olika
häststall i närområdet för att skaffa färsk hästgödsel. Med
spadar som verktyg och med gemensam handkraft har vi
tillsammans lastat släp fulla med gödsel. Vi behövde också den traditionella typen av fyrkantiga halmbalar och
åkte ut till gårdar i Säve för att köpa och frakta hem. Vi
åkte till återvinningscentralen och köpte andra isolerande material som säljs för återbruk. Varje gång vi har ett
dylikt ärende fyller vi bilen med deltagare och det är up�piggande att ge sig iväg på uppdrag utanför våra vanliga
ställen! Med materialet byggde vi en isolerad varmbädd
att odla i under den tidiga säsongen.
Efter vårt varmbäddsbygge, vistades vi inomhus och ägnade oss åt att förså och odla fram små plantor som vi
sedan kunde plantera ut. Detta var en syssla som engagerade många, och även lockade personer som annars inte
är delaktiga i det mer fysiska utomhusarbetet. De hade
fallenhet för att sitta och portionera ut fröer i krukor och
märka med namn och datum. Vi hade många gemytliga
dagar under våren då vi satt runt ett bord och sådde, lärde

Våra två bisamhällen har berett oss mycket glädje, men
även smärta. Sommaren 2018 var rekordvarm och lång
och de flitiga bina producerade ca 60 kg honung. Vi kunde skatta kuporna två gånger, den första redan i slutet av
juni. Utegruppen stöttades i det arbetet av två experter,
som båda är drivna biodlare. Gruppen lärde sig om biodling genom att delta i alla arbetsmoment, från att bygga
kupor till att skörda honungen som såldes i kaféet. För
första gången blev en handledar stungen av ett bi och fick
en allergisk reaktion, hela läppen svullnade upp. Detta
såg mycket roligt ut och gav upphov till många skratt.
En gran på Gyllenkrokens tomt dog av den stränga vinterkylan, och utegruppen planterade en Gyllenkroks
astrakan. Den gav faktiskt skörd redan första året!
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I år provade vi att odla potatis i hinkar. Halm, sand och
lite jord från varmbädden blandades och sedan stod hinkarna utan någon direkt tillsyn. Eftersom sommaren var
ihållande varm med långa perioder utan nederbörd, fick
deltagarna dra vattenslangen inåt trädgården och vattna
lite då och då.

Intäktsfinansierad verksamhet

Under sommarens varmaste dagar kunde man hitta besökare från Gyllenkrokens alla verksamheter som satt i
trädgården eller låg i skuggan för att svalka sig och slappna av. På det viset är Utegruppens verksamhet en aktivitet
och en plats som når många fler än de som deltar praktiskt i sysslorna. Under sensommaren gick odling över i
skörd, även om vi, inspirerade av Skillnadens trädgård,
fortsatte att plantera nytt när något var skördat. Det vi
hade god skörd på 2018 var mangold, tomater, mini-meloner, squash, pak choi, tagetes, ringblomma och gurkört.
Under hösten hade odlingsgruppen färre deltagare, med
en kärntrupp på fyra till fem deltagare, men då och då
kom någon ytterligare person och deltog i arbetet. Det
mesta av det vi skördade levererades till Café Koopen.
Medarbetarna där använde också trädgården alltmer
själva och gick ner och plockade sallat och tomater eller
buketter att ställa in i kaféet. Hösten var mild och vi kunde skörda squash, broccoli och kålrabbi långt in september-oktober, parallellt med att vi satte vitlök inför nästa
år. Slutskörd gjorde vi så sent som i december, då vi tillagade en festmåltid med alla deltagare i Utegruppen.
Inför nästa år har vi mängder med vitlök i bäddarna,
smultronplantor delade och återplanterade på innergården, och till sist ser vi fram emot alla blommande vårlökar vi har satt som ska komma upp när värmen kommer
åter!
I Utegrupperna har man en fin och hjärtlig gemenskap
och det finns alltid plats för skratt även under de tyngsta
jobb! Vi gjorde ett studiebesök hos Stadsjord där fick lära
oss nya tankar om hållbar djurhållning, vi träffade getter
och grisen Lill-Stina samt fick vara med om Getyoga. Vi
är väldigt glada att flera deltagare gick vidare, några till
jobb på öppna arbetsmarknaden, några till studier, praktik eller andra projekt.
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Musical bridges

Svenska Grammofonstudion för att spela in två av musikalens låtar. Dessa två låtar ur Närmare kanten,
Som om ingenting har hänt och Askan av min själ, släppte vi på Spotify och där finns de tillgängliga för alla att
lyssna på.

Workshops och skrivande av musikalen
Närmare kanten.
Det här är det treåriga Arvsfondsprojektet Musical bridges andra år. Processen med att skapa nytt material som
skulle utmynna i en hel musikal, fortsatte i workshopform där vi arbetade med texter utgående från deltagarnas erfarenheter. Många uppslag, små historier, enstaka
ord och formuleringar... allt har varit frön som blivit till
låtidéer som sedan blivit utarbetade, ofta omarbetade
och sedan slutligen arrangerade för sångare och ett sexmannaband. Det har varit en resa där leken och disciplinen fått gå hand i hand. Skrivövningar har blandats med
sångworkshops, teaterlekar och studiebesök.

En kärntrupp av projektdeltagare utkristalliserade sig
längs vägen, och i slutet av december 2018, med sex veckor kvar till premiär, kunde vi säga att vi redan nått längre
än vi någonsin vågat hoppas på när vi startade projektet.
Inom Musical Bridges ramverk har möjlighet funnits att
jobba även med deltagare som av olika anledningar inte
velat delta i själva framförandet av musikalen. De har fått
hjälp att uppnå sina egna musikaliska och konstnärliga
mål på andra sätt. Ett exempel är att en deltagare har fått
hjälp med att släppa en EP med egna låtar på Spotify.

Poster design Mirella Hetekivi

Inspelning på Svenska Grammofonstudion i Göteborg.

Vi har haft ett stort antal workshops där vi dels arbetat
med teaterövningar och gruppdynamik, och dels arbetat
fram underlag för berättelsen/handlingen i den kommande musikalen.

Vi anordnade en heldag för projektets deltagare och studenterna på musikallinjen, en studieresa till Elings ark
i Vara där Anneli Jäderholm föreläste om sin psykoserfarenhet och Suicidprevention i väst, SPIV om första
hjälpen i suicid. Under året har vi bokat SPIV vid tre tillfällen för att prata om de svåra ämnen som musikalen
handlar om. Vi har varit mycket noga med att faktakolla
allt vi skriver om och be om utlåtande och synpunkter
av många yrkeskunniga personer. Bland annat har Zara
Waldebäck stöttat oss i manusarbetet.

Skrivandet av musikalen som nu fått namnet Närmare
kanten, har handlat om att under året färdigställa verket. Under våren har vi arbetat parallellt med öppna
workshoppar varje vecka och två mindre grupper, manus- och filmgrupp. Intensitet och svårighetsgrad i arbetet har ökat successivt.

Möten mellan deltagare och studenter skedde i maj och
oktober, då vi genomförde två så kallade Readings. Då
samlades deltagare och studenter, tillsammans med projektmedarbetarna, och läste och sjöng igenom verket.

Verkets första akt var färdig i maj 2018, och båda akterna 30 okt 2018. I november träffades nio studenter, tio
deltagare från Gyllenkroken samt musiker och tekniker i
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Vid båda dessa tillfällen hade vi diskussion kring gruppernas upplevelser av berättelsen, roller och tematik. En
hel del förändringar och fördjupningar av verket skedde
efter våra genomläsningar.

Repetitioner
Förberedande repetitioner med deltagarna från Stiftelsen
Gyllenkroken skedde under de tre sista månaderna 2018.
Vid dessa repetitioner har Mattias Palm regissör, Martin
Schaub och Patrick Rydman kompositörer, Jenny Schaub
körledare, tillsammans med resten av projektteamet arbetat för att förbereda och stärka deltagarna inför repetitionsstart på Högskolan för scen och musik i januari
2019. Under dessa förberedande repetitioner har deltagarna fokuserat på sånginsatser och på sceniska uttryck
och rörelser. I december kunde vi hälsa Jacob Andréas
välkommen som regiassistent.

Dokumentärfilm
Under andra året har filmgruppen under ledning av
Mia Wright jobbat med en rad olika saker. Vi har filmat
många av de workshops som har ägt rum både i Gyllenkrokens lokaler och på Artisten för att följa projektet hela
vägen. Vi har även filmat deltagarna i deras hemmiljö, på
Gyllenkroken och på stan. Deltagarna i filmgruppen har
varit delaktiga i att filma och att spela in ljud. De har blivit
intervjuade framför kameran. Vi har skapat en bloggsida
för projektet, och en Youtubekanal som heter GK Sessions, där deltagare har fått spela in en akustisk musikvideo eller en dikt som vi sedan visats på webbplatsen.
Vi har intervjuat alla projektdeltagare för att ta reda på
deras upplevelser av att delta i Musical bridges och för att
kunna följa dem under projektets gång.
Vi har också färdigställt en blogg där vi regelbundet lagt
upp korta filmer, bilder och texter från projektet. Projektgruppen har också löpande jobbat med manus till dokumentärfilmen som ska klippas och färdigställas under
projektets tredje år.
Sammanfattningsvis har 2018 varit ett kreativt, arbetsamt
och roligt arbetsår i projekt Musical Bridges!

På Högskolan för scen och musik i Göteborg
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De som arbetar
Kommunikation
och sociala medier på Stiftelsen
Gyllenkroken
Antal fast anställda på Gyllenkroken 2018 var 32
personer, varav 18 kvinnor och 14 män vid årets
början. Utöver de fast anställa har organisationen ett
antal projektanställda samt timvikarier som arbetar
på våra boenden. Allt som allt skickades 60 kontrolluppgifter ut, vilket innebär att så många olika
personer erhöll lön från organisationen under 2018.

Vi når ut till vår målgrupp på flera olika sätt. Våra
deltagare tipsar ofta varandra, och ryktet går att det
finns en fantastisk plats som heter Gyllenkroken vid
Svingeln i Göteborg. Många kommer till vårt Aktivitetshus genom ett första studiebesök, kanske är det
deras kompis, bostöd eller socialsekreterare som har
tipsat dem om att vi finns, och följt med dem hit. För
våra boendeverksamheter är det oftast våra ramavtal
med omkringliggande kommuner, som gör att vi får
förfrågningar om plats.

På Gyllenkroken arbetar personalen i arbetslag: på
boendena, på Gyllingen, i Aktivitetshuset, i projekt,
samt i administration och fastighet. Några tjänster är
Vi har ett digitalt nyhetsbrev som går ut varje månad, delade så att den anställda går mellan två olika enhetill kontakter som inkluderar både privatpersoner och ter. Detta ger kontinuitet genom organisationen och
professionella, till exempel anställda inom öppenvård, inbjuder till samarbeten mellan olika arbetslag.
socialtjänst och andra kommunala förvaltningar, samt
till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Dess- Alla handledare, gruppledare och boendeassistenutom går nyhetsbrevet ut till andra organisationer ter ingår i en arbetsgrupp, och har protokollförda
inom civilsamhället, som NSPHiG (Nationell samling personalmöten samt handledning tillsammans med
för psykisk hälsa i Göteborg), Famna och IBIS (Intres- sina kollegor varannan vecka. På varje personalmöte
finns arbetsmiljö, brandskydd och kvalitet med som
seföreningen Bipolär Sjukdom).
stående punkter.
Vi använder oss mycket av vår hemsida och sociala
medier (Instagram och FB) för att informera om vår Under 2018 har en ny chefstjänst inrättats i organiverksamhet. Vi syns även i andras kanaler, till exem- sationen, en boendeföreståndare. Boendeföreståndaren har ansvar för hela boendeverksamheten och
pel i Göteborgs stads aktivitetskatalog.
utgör tillsammans med verksamhetschefen GyllenAktuella adresser 2018 - 2019:
krokens ledningsgrupp.
WEBB: www.gyllenkroken.se
http://musicalbridges.se
INSTAGRAM:
		
		
		

@gyllenkroken
@gyllingen
@musical_bridges
@närmarekanten

FACEBOOK:
		
		
		

Stiftelsen Gyllenkroken
Gyllingen
Musical bridges
Närmare kanten

För varje verksamhetsområde finns en samordnare som fungerar som en kanal för att inhämta och
förmedla information mellan arbetslagen, och fungera rådgivande för ledningen, så att beslut kan fattas
med god förankring. Vidare att samordna arbetet i
arbetslaget, förankra frågor i personalgruppen, samt
att återrapportera till ledningen. Samordningsgruppens medlemmar representerar varsin del av verksamheten. Samordnarnas roll är att lyfta fram sina
respektive verksamheters behov och villkor.
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Social gemenskap
Sedan 2014 finns en tradition på Gyllenkroken att
de anställda turas om att arrangera en aktivitet för
sina kollegor, som vi kallar för kick off. De som ordnar aktiviteten har också ansvar för att se till att det
utses en eller flera nya ansvariga för nästa kick off.
Under 2018 planerades och genomfördes två sådana
gemensamma aktiviteter för organisationens anställda, bland annat en vår-Kick off på Prison Island, en
gruppstärkande aktivitet som var rolig och spännande. Höstterminens kick off innehöll en workshop i
Bullet Journaling, en analog metod för att planera
och följa upp livet, träningen, jobbet, trädgården eller vad du vill.

Annan gemensam utbildning under 2018 har varit
hjärt- och lungräddning samt första hjälpen, introduktion till GDPR (nya Dataskyddsförordningen)
samt repetition av organisationens systematiska arbetsmiljö- och brandskyddsarbete.
De olika personalgrupperna hade också verksamhetsspecifika utvecklingsbehov beroende på de olika
enheternas inriktning. Varje enhet har genomfört
minst en planeringsdag, samt fortbildning, bland
annat på teman som Social dokumentation, stöd till
nyanlända, och utvecklingstrauman.

Utöver gemensamma fortbildningar och utveckFlera av de kvinnliga anställda sprang eller gick till- lingsprojekt har också många medarbetare deltasammans med deltagare och boende femkilome- git i fortbildning på egen hand. Vi har lärt oss om
tersloppet Vårruset. Detta var fjärde året i rad som så vitt skilda saker som: sociala medier, kultur och
Stiftelsen Gyllenkroken sponsrade deltagandet i det- hälsa, interkulturell kompetens, löneadministration,
pilflätning, arbetsmiljö, ledarskap och genus, GDPR/
ta, mycket sociala, sportevenemang.
dataskyddsförordningen, Peer Support, kreativt skrivande, arbetsrätt, mänskliga rättigheter i vården, psyUtveckling och fortbildning
kiatrins kulturarv, personligt ledarskap samt Excel.
Medarbetarsamtal och lönesamtal har genomförts
Arbetsmiljö
för alla anställda i organisationen under 2018.
Under 2018 har personalgrupperna genomfört flera
planeringsdagar. Planeringsdagarna genomförs nor- Stiftelsen Gyllenkrokens arbetsmiljöarbete bedrivs
malt för en arbetsgrupp i taget, och syftar till att de systematiskt och i alla led i organisationen. Skyddsanställda ska hinna fördjupa diskussioner, som till ombudsgruppen består av fem skyddsombud; för
exempel rör den specifika pedagogik och metodik Korttidsboendet, Aktivitetshuset inklusive kösom de arbetar med på sin arbetsplats. Även prak- ket, Fräntorpsgatans gruppboende, Hagforsgatans
tiska frågor som rör schema, öppettider och rutiner gruppboende, samt för Gyllingen och B-huset. Tillsammans med verksamhetschef träffas gruppen var
behandlas här.
sjätte vecka för protokollförda möten. Vid årlig uppFör alla anställda på Gyllenkroken erbjuds fortbild- följning som gjordes i november 2018 konstaterades
ning och utvecklingsmöjligheter löpande under året. att:
2018 utbildade vi oss gemensamt kring vad som gäller för SIP (Samordnad Individuell Plan), något som - Ansvar och medverkan är tydligtgjort i organisavåra hyresgäster och deltagare har rätt till. Höstens tionen, och samtidigt ett pågående arbete. I synnerpersonaldagar innehöll workshops och diskussioner het när det gäller att involvera samtliga anställda i
på tema trygghet, samt föreläsningar om missbruk arbetsmiljöarbetet pågår arbetet löpande.
och psykos. Personaldagarnas social del genomför- - Arbetsmiljöpolicy finns, är uppdaterad och funkdes med fast anställda, vikarier, praktikanter och tionell.
kooperatörer tillsammans. Vi fick en mycket även- - Goda kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbetyrlig och regning guidad tur längs Säveån, med Par- te och rutinerna för SAM finns i organisationen.
ty-Paddan!
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- Skyddsombuden och verksamhetschef har deltagit
i gemensam utbildningsdag om arbetsmiljö den 26
april.
- Organisationsgemensam norm för när en riskbedömning behöver vara skriftlig finns.
- Den skriftliga riskinventering som omfattar hela
organisationen uppdaterades i november 2018.
- Introduktion av nya medarbetare kring arbetsmiljöfrågor fungerar bra. Arbetsmiljö finns med som
punkt på checklista för introduktion av nyanställda och praktikanter. Skyddsombud introducerar till
specifika arbetsmiljöfrågor och -risker som rör den
aktuella arbetsplatsen.
- Krishanteringspolicy finns och är känd i organisationen.
- Utredning av olycksfall och tillbud fungerar, men
inrapporteringsgraden kunde vara bättre. Under
2018 har tolv tillbudsrapporter kommit in. Skyddsombuden har därför beslutat att sätta som ett av
arbetsmiljömålen för 2019 att fler tillbud ska rapporteras in. Vidare att utlysa en tävling under första
halvåret 2019. Vinner gör den anställd som lämnat
in flest tillbudsrapporter(!)
- Handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet finns och används löpande. Planen är tillgänglig för samtliga anställda.

Förutom att vi har upprättat nya rutiner, policys,
handlingsplaner och personuppgiftsregister har en
viktig hörnsten varit att vi har utbildat personal om
innehållet i förordningen, samt arbetat med att hålla
alla anställda uppdaterade kring de nya rutiner som
vi infört med anledning av förordningen.

Brandskyddsarbete
Det systematiska brandskyddsarbetet har pågått stadigt under 2018, det finns en arbetsgrupp med fyra
personer som har ansvar för att säkerställa systematiken. Arbetsgruppen arbetar med att skapa regelbundenhet i brandskyddsronder och brandsäkerhetsutbildning, samt med att följa upp och utvärdera
genomförda åtgärder.
Brandskyddsronder genomförs en gång per månad
och arbetsplats. Personal turas om att gå ronden, och
ofta får vi med hyresgäster eller besökare också. På
så sätt säkerställer vi att vi har koll på att våra brandsläckare är på plats, samt att våra nödutgångar inte är
blockerade. Brandronderna ger också en välbehövlig påminnelse om brandsäkerhet och hur viktigt det
förebyggande arbetet är.
Välkommen att vara med och tävla i AJ eller OJ

Kvalitet
Under 2017 startade en ny arbetsgrupp för systematiskt kvalitetsledningsarbete. Gruppen fokuserar
på det systematiska arbetet när det gäller kvalitet
och ständig förbättring. Detta innebär bland annat
att följa upp avvikelser och sammanställa, för att se
strukturella förbättringar som behövs. Gruppen har
också ansvar för att se till att lagar efterlevs i organisationen, och ska verka för att rutiner och policys är
uppdaterade och implementerade i organisationen.
En av arbetsgruppens stora utmaningar under 2018
var att genomföra de förändringar som behövs för
att följa den nya dataskyddsförordningen, GDPR.
2018 inleddes med att vi tillsatte ett dataskyddsombud och genomförde en övergripande inventering av
personuppgiftsbehandlingar inom hela organisationen. Därefter påbörjades arbetet med att implementera de förändringar som krävs för att möta de krav
som ställs i förordningen.

- Stiftelsen Gyllenkrokens stora tillbudstävling
Målet
Syftet

är att öka antal inrapporterade tillbud under 2019.
är att öka graden av riskmedvetenhet, och på så sätt minska antal tillbud och
arbetsskador i organisationen som helhet.
Tävlingsstart är den 1/1-19 och sista dag för inlämnande av tillbudsrapport är den 30/6-19.
Vinnare
är den anställd som lämnat in flest tillbudsrapporter. Skyddskommittén är
enväldiga domare.
Priset
är en Hövding cykelhjälm, eller annat valfritt pris i motsvarande prisklass från
Designtorget.
Såhär enkelt kan du vara med och tävla: Varje gång du eller en kollega säger OJ eller AJ,
och det rör sig om ett arbetsmiljötillbud, skriver du en tillbudsrapport och lämnar till ditt
skyddsombud. Rapporten ska lämnas på särskild mall för tillbudsrapportering, dok. 3.4.5
Stiftelsen Gyllenkrokens Mall för rapport om tillbud. Läs även in dig på dok 3.3.2, Stiftelsen
Gyllenkrokens Rutin för tillbudshantering. Dokument finns på servern, i mappen Arbetsmiljö.
Kontakta gärna ditt skyddsombud om du har frågor eller kommentarer!

LYCKA TILL!
Önskar Stiftelsen Gyllenkrokens skyddsombud och ledning
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Stiftelsen Gyllenkroken får härmed avge årsredovisning
för perioden 2018-01-01 – 2018-12-31.
Allmänt om verksamheten
Stiftelsen Gyllenkrokens verksamhet vänder sig till personer med psykisk ohälsa, sjukdom
eller psykisk funktionsnedsättning och till deras anhöriga. Stiftelsen Gyllenkroken består av
en intäktsfinansierad del och en anslagsfinansierad del. Den intäktsfinansierade delen utgörs
av ett gruppboende på Fräntorpsgatan, ett kollektivboende på Hagforsgatan och ett korttidsboende på Garverigatan. Till detta kommer kontinuerligt olika projekt och uppdrag.
Den anslagsfinansierade delen utgörs av Aktivitetshuset, det sociala arbetskooperativet Café
Koopen samt barn- och ungdomsverksamheten Gyllingen.
Stiftelsen Gyllenkroken är politiskt och religiöst oberoende och bygger på en humanistisk
människosyn, som baseras på antagandet att alla människor har lika värde. Stiftelsens verksamheter utgår från KASAM-begreppet. Med det följer ett antagande att människan är social,
förändrings- och utvecklingsbar och vill ta ansvar för sitt liv och sina gärningar.
Stiftelsen Gyllenkroken har en verksamhetschef som leder organisationen. I ledningsgruppen
finns också en Boendeföreståndare, en tjänst som inrättades i organisationen den 1 juli 2018.
Som stöd för ledningen finns en samordningsgrupp som består av de fem samordnarna för
verksamhetsområdena Gruppboenden, Korttidsboendet, Aktivitetshuset, Gyllingen respektive projekt och uppdrag. Besökande och boende är delaktiga i utvecklingen av stiftelsens olika
verksamhetsområden.
Det yttersta ansvaret för Stiftelsen Gyllenkroken har en styrelse bestående av sju ledamöter
och två suppleanter med olika bakgrund. Styrelsen har utöver årsmötet haft fyra styrelsemöten under kalenderåret 2018.
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Stiftelsen Gyllenkroken
Årsredovisning för 2018

Flerårsöversikt (tkr)

2018

Omsättning

2017

2016

2015

23 654 869 21 131 077

19 644 757

19 270 293

Resultat efter finansnetto

-880 395

613 226

574 547

338 411

Soliditet i %

15

28

26

22

Disposition av stiftelsens resultat
Balanserat

3 383 539

Årets förlust

-880 395

Totalt

2 503 144

Styrelsen föreslår att:
Ny räkning överförs

2 503 144

Beträffande stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkning med tillhörande notanteckningar och kommentarer.
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april 2019
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Politik Forskning Praktik Internationellt Lokalt Regionalt Fortbildning Seminarium Konferens
Göteborgs stad Göteborgs universitet Lerums kommun Mölndals stad Partille kommun
Göteborgsfontänen ABF Folkuniversitetet Socialstyrelsen VGR Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Barnhusfonden Odd Fellow Göteborgs universitet Arvsfonden NSPHiG IBIS
Hjärnkoll De glömda barnen och alla som stöder oss i vårt arbete.

Framtiden på Gyllenkroken
Vi fortsätter att sträva efter att
förverkliga vår vision:
Ett samhälle som ger utrymme för alla.

De övergripande målen för 2019 är:
Gyllenkroken ska utvecklas löpande för att
möta deltagares och boendes önskemål och
behov.
Boende och besökare ska vara delaktiga i
planering och genomförande av aktiviteter.
Gyllenkroken ska stå för och förmedla en
nyanserad syn på psykisk sjukdom.
Gyllenkroken ska verka för ökad kunskap
och minskade fördomar om psykisk ohälsa.
Organisationen ska utvecklas på ett hållbart
sätt, socialt, globalt och ekonomiskt.
Gyllenkroken ska vara en tydlig och självklar
aktör inom social omsorg.
Alla i organisationen ska känna till verksam
hetens metoder, mål och syfte.
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