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Ordförande
...

TANKAR KRING KÄRLEK
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Verksamhetschefen
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TANKAR OM UTVECKLING

Dags att skriva några rader till årets verksamhetsberättelse... Jag har bestämt mig för att tematisera Utveckling.

Det har vi lyckats ovanligt bra med under 2017: att rikta mycket av vår energi och våra utvecklingsprocesser åt
samma håll. Det har bland annat lett till att vi har skaffat
oss fördjupad kunskap om barnens villkor i vår verksamhet. Vi har gemensamt tagit oss an dilemman kopplade
till människorättsbaserat arbetssätt. Vi har förfinat vårt
arbete med genomförandeplaner som styrdokument i vår
boendeverksamhet, en metod som ökar den enskildes inflytande och känsla av sammanhang. Vi har också lyckats
dra igång ett omfattande förändringsarbete när det gäller vårt kollektivboende. Vi har varit med och startat en
ny folkhögskola. Vi har dragit igång ett mycket ambitiöst
musikal-projekt. Vi har lyft vår roll som idéburen aktör i
många viktiga sammanhang, i syfte att skapa större förståelse och bättre villkor för vår målgrupp och för civilsamhällets aktörer överlag.

Fastnar direkt. Går in på arbetsrummet bredvid och utgjuter mig över detta. Genast tar sig mina kontorsgrannar an frågan, vi vrider och vänder på begreppet. Och vi
landar snabbt i att jag ska lyfta fram förutsättningarna för
utveckling. Hur vi på Gyllenkroken skapar möjligheter
för individen att förverkliga sina mål. Exemplet blir självklart, min egen situation i det aktuella fallet: Jag saknade
inspiration men fick hjälp genom att min frågeställning
togs på allvar, och jag fick bolla med jämlikar. Dessutom
uppmuntrande
fick jag några upp
muntrande ord
ord med
med mig
mig tillbaka till
mitt tangentbord.
Att vi hjälper varandra så där, det sker här på Gyllenkroken hela tiden. På olika sätt erbjuder vi miljöer för utveckling, en tillåtande och kreativ atmosfär och mycket
överlämnande av ansvar. Vi lyssnar, bollar, peppar. Vi
kliver fram och tar tag tillsammans, eller vi tar ett steg
tillbaka och låter saker och ting ha sin gång, allt beroende
på läge.
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tillhundratals
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av
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sin
existens.
sin existens.

Emma Simonsson Vento
Verksamhetschef Stiftelsen Gyllenkroken

Emma Simonsson Vento

En konsekvens av vårt arbetssätt blir en stor, ibland överväldigande, mängd samtidigt pågående processer. Alla
vi som är Gyllenkroken driver utveckling hela tiden; anställda, besökare, boende, deltagare, praktikanter. Resultatet av vårt arbetssätt blir en organisation som kokar av
kreativitet och energi. Förutsättningarna för utveckling
är goda här.
I mitt jobb som verksamhetschef måste jag våga bejaka utvecklingspotentialen. Precis som våra handledare,
gruppledare och boendeassistenter gör i förhållande till
besökare, deltagare och boende. Emellanåt behöver vi
stanna upp och skaffa oss en överblick, sedan försöker vi
samla ihop oss och ställa in siktet mot det gemensamma
målet.
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Axplock från 2017

Räknat!

V räknade besökare
i Aktivitetshuset.
V. 20 - 123 pers/dag
V. 40 - 130 pers/dag!

Musical bridges är vårt nya projekt!
Nu gör vi en musikal! Tack Arvfonden!

Efter 22 år önskar vi Christer
lycka till med pensionen.

Suzanne Osten kom på besök
till projekt Musical bridges!
Sidoevent inför Eu-toppmöte: Civilsamhällets roll 16/11 Ylva Johansson inviger.

HYRESGÄST

Att komma till sin rätt

HYRESGÄST

Egenmaktsbaserad psykiatri. NSPHiG och
SU (Psykosvård nordost) diver ett 3-årigt
Arvsfondsprojekt.

IBIS
IBIS är i första hand en patient, anhörigoch 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.
66

HYRESGÄST

Kvinnlig prioritet
Ny hyresgäst! Ett samverkansforum
och en paraplyorganisation för kvinnor
i psykisk ohälsa, samsjuklighet och
utanförskap.

Trädgårdsmästare

Axplock från 2017

Vårruset - vi blir fler och fler!

Verksamhetsförändring på
Hagforsgatans boende startade.
Vi har fått nya ramavtal och ett nytt
LSS-tillstånd.

Gyllenhusets folkhögskoleförening
Under 2017 bildade vi Gyllenhusets folkhögskoleförening tillsammans med StiftelArbeterrörelsens folkhögskola i Göteborg. Vi åkte till
sen Göteborgsfontänen och Arbetsrrörelsens
Stockholm och träffade Folkbildningsrådet och skickade in en ansökan om att starta
en ny folkhögskola i Göteborg för vår målgrupp. I december fick vi besked att Gyllenhuset beviljats ett treårigt försöksverksamhet med AFIG som huvudman. Efter
tre år kommer folkhögskolan att kunna drivas som en egen verksamhet.

Vi röjde på vinden!

Kalas!!
20-årsjubileum
för Fräntorp/
Hagforsgatans
boenden!
77

PRIDE!
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Vår kära kollega
Cecilia lämnade oss
i sorg och saknad.

Midsommar!!

Personaldagar på konferensen
”Every child has the right to”
i Malmö 29-31/5

Traditionsenligt Luciafirande och Julbord med underhållning!
8
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Kommunikation och sociala medier

Kommunikation
och Sociala medier
Vi når ut till vår målgrupp genom nyhetsbrev, sociala medier (instagram och FB) webbsida, muntligen
- vår målgrupp tipsar ofta varandra, Göteborgs stads
aktivitetskatalog och studiebesök.
Vårt digitala nyhetsbrev går ut till alla våra kontakter, som bland annat inkluderar privatpersoner,
professionella i Öppenvård, Socialtjänst, Arbetsförmedling och Försäkringskassa. Dessutom andra Aktivitetshus i Göteborg, NSPHiG, Famna och andra
intresseorganisationer. Vi har i dag över 400 prenumeranter.
Våra verksamheter och projekt är mycket aktiva på
sociala medier. Här lägger vi kontinuerligt ut bilder,
berättelser och filmer från det som händer hos oss.
WEBB: www.gyllenkroken.se
INSTAGRAM: @gyllenkroken
FACEBOOK: Stiftelsen Gyllenkroken

WEBB: www.musicalbridges.se
INSTAGRAM: @musical_bridges
FACEBOOK: Musical bridges

WEBB: www.gyllenkroken.se/gyllingen
INSTAGRAM: @gyllingengbg
FACEBOOK: Gyllingen
BLOGG: https://nupigg.wordpress.com/
tag/gyllingen/
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Stiftelsen Gyllenkroken, visioner
och organisation

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 utvecklingsbar 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.
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.

Organisationens syfte är :
Att erbjuda meningsfull sysselsättning
Att erbjuda individuellt anpassade
boendeformer, stöd och social gemenskap
för personer med psykisk sjukdom/ohälsa
och deras anhöriga.
Att stärka individen och stödja till egenmakt,
nyorientering och återhämtning.
Att möjliggöra en känsla av sammanhang:
att kunna förstå sin omgivning,
kunna hantera de resurser
som står till förfogande och
känna motivation och meningsfullhet
med tillvaron.
Att förbättra attityder till psykisk sjukdom/
ohälsa i samhället.
Att förmedla att psykisk sjukdom/ohälsa
angår oss alla.
10
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Stiftelsen Gyllenkroken, visioner
och organisation

Så arbetar vi mot våra mål:

Organisationsövergripande mål:

Genom frivillighet och eget initiativ.

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

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.
Organisationen ska stå för och förmedla
en nyanserad syn på psykisk sjukdom samt
generellt verka för ökad kunskap och minskade
fördomar om psykisk ohälsa.
Organisationen ska utvecklas på ett socialt och
ekonomiskt hållbart sätt.

Med ett resursorienterat förhållnings
sätt och fokus på styrkor
och egenmakt.
Individanpassat och
situationsorienterat.
Med hög grad av delaktighet,
meningsfullhet, och tydliga mål.
Genom grupparbeten, grupprocesser
och interaktion.

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

Genom överlämnande av ansvar.

Vi ska arbeta enligt plan för ökad tillgänglighet

Med hög grad av tillgänglighet
i fysisk och psykosocial miljö.

Organisation:
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, samt av 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 ledningsgrupp. Ledningsgruppen består
av samordnare för Gyllingen, Aktivitetshuset,
boendena samt samordnaren för projekt och
uppdrag.

Det yttersta ansvaret för stiftelsen har en styrelse, som inklusive årsmötet har haft fem styrelsemöten under kalenderåret 2017.
Styrelsen har under 2017
utgjorts av:
Ordförande
Berit Jóhannesson,
fd riksdagsledamot

Vice ordförande
Lars Eriksson,
överläkare/psykiater

Ordinarie ledamöter
Per Svensson, civilingenjör
Karin Hallén, enhetschef
Hannes Lloret Andreasson,
psykolog
Eva Bivall, socionom
Petra Linnsand, psykolog

Ersättare
Elisabeth Olin,
fil dr Socialt arbete
Andreas Åhs,
kommunikatör
Rigmor von Zweigbergk,
förvaltningschef
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11
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Intäktsfinansierad verksamhet
De intäktsfinansierade verksamheterna inom Stiftelsen Gyllenkroken är våra tre boenden, vilka finansieras av
intäkter från utförda tjänster, samt externt finansierade projekt.

Boenden
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boendes
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Fräntorpsgatan
Fräntorpsgatan

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.

Förbättringsarbete
Under 2017 har nya behovsbedömningar för de flesta i
boendet genomförts och enskilda placeringsavtal har
omförhandlats, detta för att boendet med dess insatser
skall kunna möta den boendes behov på uppdrag från
kommunen. I början av året genomfördes en hygienutbildning med personalgruppen på Fräntorpsgatan vilket
resulterade i mer kunskap och nya rutinbeskrivningar. På
våren var hela personalgruppen tillsammans med övrig
personal på Gyllenkroken på utbildningsdagar i Malmö
med tema unga omsorgsgivare, vilket bidrog till en ökad
kunskap om bl.a. barns rättigheter. Under 2017 arbetade
boendena med att implementera barnperspektivet i verksamheten. Under hösten hölls en teambuildingsdag där
förmiddagen hade tema ”värdegrund möter arbetssätt”,
då personal aktualiserade värdegrunden och hur den bäst
implementeras i arbetet med de boende följt av en eftermiddag med prova på kurs i silversmide där personalen
fick testa på att göra sina egna silversmycken.

På Fräntorpsgatan finns plats för sex personer i egna lä- 2017 kom Gyllenkroken med i ramavtal för Göteborgs
genheter. Gruppboendet har tillstånd enligt LSS. Under Stad och Mölndals Stad gällande bostad med särskild
2017 har de boende på Fräntorpsgatans gruppboende service enligt LSS och SoL.
fått stöd i vardagen av personalen. Ett sätt att motivera
och aktivera de boende 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, gym, promenader. 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 ekonomiskt stöd till aktiviteter.
12
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Hagforsgatan
Hagforsgatans kollektivboende har sex lägenheter, varav
tre bebodda sedan sommaren 2017. Hyresgästerna har
fått stöd i vardagen av de boendeassistenter som har sin
arbetsplats på Fräntorpsgatan, men också av andra anställda på Gyllenkroken som de kommer i kontakt med
genom den koppling som finns mellan de olika enheterna.

Förbättringsarbete
I slutet av 2016/början av 2017 bildades en arbetsgrupp
som vi kallar Hagforsgatans framtid. 2017 skickades ansökan om LSS/SoL-tillstånd in, liksom anbud till Göteborgs- och Mölndals Stad. Hösten -17 fick Hagforsgatan
tillstånd och likaså besked om att Hagforsgatan kommit
med i ramavtalet gällande bostad med särskild service enligt LSS och SoL (BmSS). Förändringsprocessen började
nu tar mer praktisk form.
Arbetsgruppen har under 2017 planerat för hur Hagforsgatans nya boende skulle kunna tänkas se ut (bemanning,
schema, aktiviteter, lokaler med flera frågor). En handlingsplan har upprättats och efterföljts. Gruppen har setts
ca en gång varje månad för att följa upp hur processen
kring boendet fortgår. Gruppen består av olika personer
i Gyllenkrokens verksamhet så som ekonomiansvarig,
verksamhetschef, fastighetsansvarig, boendesamordnare
samt boendeassistenter från Fräntorps gruppboende.

En av våra hyresgäster på Hagforsgatan designar trädgården. Här har hon återanvänt delar av skulpturen Berget från
Projekt Form 2005.
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Korttidsboendet
På korttidsboendet kan en person bo tillfälligt under
några dagar upp till ett år. Ganska vanligt är att de boende stannar mellan tre och sex månader. De boende har
många olika nationaliteter och olika bakgrund. Många
av de boende har en psykossjukdom eller en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Åldersspannet är från 18
till 65 år, med en ungefärlig genomsnittsålder på 40 år.
Personalen på korttidsboendet är behjälpliga med motivation och stöd i vardagen för de boende, inte minst i
praktiska frågor som stöttning i att ta sig till vård- och
myndighetskontakter, stöd vid möten osv. Personalen är
också ett stöd i medicinhantering för de boende. På vilket
sätt stödet ska se ut beslutas i samråd med den boende
och med behandlande läkare. Socialtjänsten ger alltid ett
uppdrag gällande varje placering som personalen skall
arbeta utifrån. De boende erbjuds stöd till aktiviteter,
både i Gyllenkrokens egen verksamhet och utanför. Det
så kallade aktivitetsstödet som alla boende har möjlighet
att ta ut för att bekosta aktiviteter, har under 2017 bland
annat använts till gymkort, simning samt biobesök. De
boende på korttidsboendet kan delta i kurser i aktivitetshuset eller använda t.ex. ateljén och musiklokalen när det
inte pågår annan verksamhet.

Verksamheten bedrivs med SoL-tillstånd. Under 2017
har beläggningen på korttidsboendet varit hög, ofta har
bara ett par av de 14 rummen varit lediga. Korttidsboendet har fr.o.m. 1 februari 2017 ramavtal med Göteborgs
stad gällande korttidsvistelse och sedan tidigare Mölndals stad för boendeformerna akut boende utan stöd och
korttidsboende/kategoriboende.

Förbättringsarbete
På korttidsboendet arbetar personal med ständiga förbättringar. I februari hade korttidsboendet planeringsdag
gällande det nya avtalet med Göteborgs Stad. I Maj var
korttidspersonalen liksom all personal på Gyllenkroken i
Malmö på utbildningsdagar med tema unga omsorgsgivare med fokus på barns rättigheter. Under 2017 har korttidsboendet arbetat med att implementera barnperspektivet i boendet. Arbete med Genomförandeplaner har
stått i fokus 2017 och på hösten hade korttidspersonalen
en planeringsdag i ämnet för att förbättra, förtydliga och
för att få planen att genomsyra arbetet med den enskilde
på boendet.

14
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Korttidsboendet
Korttidsboendet året
året om.
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Odling i stadsmiljö
känner delaktighet. Gruppen tar kollektiva beslut på vad
som skall odlas, både nyttoväxter och blommor. Vad som
skall göras under dagen bestäms på morgonmötet. Hinner man inte klart fortsätter man nästa dag. När gruppen
åker ut för att jobba eller handla åker alla med. Får inte
alla plats i bilen åker man två gånger. Ingen lämnas kvar.

Med ekonomiskt stöd från Socialstyrelsen fortsatte vi
utveckla vårt projekt Odling i stadsmiljö eller i talspråk
- Utegruppen. Under året har ca 26 personer deltagit i
verksamheten helt eller delvis.
Vi har samarbetat med Café Koopen kring skörden
som sedan har använts i matlagningen. Genom att ta in
en trädgårdsmästare ökade vår kunskap om odling och
metoder. Att trädgårdsmästaren är en kvinna gjorde att
gruppen fick en man och en kvinna som handledare, och
våra kvinnliga deltagare fick ytterligare en bra förebild.

Utegruppen odlar i stadsmiljö, i anslutning till Aktivitetshuset. En liten gräsplätt omgärdad av staket och skyddande syrénbuskar har fått ge utrymme åt pallkragar och ett
växthus.
Nytt för säsongen 2017 var att en trädgårdsmästare anställdes på 20 % för att handleda deltagarna och utveckla
odlingen av ätliga grödor. Gruppen har hjälpts åt att så,
allt från betor och bönor till svartkål och spenat. Vi odlar
även blommor för skönhet och för att producera nektar
åt bina i bikuporna, som Utegruppen också sköter och
skattar på honung.

Vi har lärt om biodling och arbetat med våra två bisamhällen, ordnat föreläsningar om biodling och engagerat
en pensionerad biodlare att stötta i det löpande arbetet.
Gruppen har lärt om biodling genom att delta i alla arbetsmoment från att bygga kupor till att skörda honungen som såldes i caféet, 18 kg.
Under vintern har gruppen utfört enklare underhåll, måleri och servicearbeten samt avfallsåtervinning. Vi har
sparat naturtillgångar och arbetat kostnadseffektivt i vår
dagliga verksamhet och deltagit i Framtidsveckan i Göteborg.

Två personer har gått vidare i arbetsformer utanför vår
verksamhet. En har gått över i praktik hos oss och två har
gått i pension varav en stannar kvar i gruppen. Övriga
deltagare har fått tid, plats och möjlighet att arbeta med
sin egen återhämtning. Vi arbetar efter den egna metoden Miljöer för utveckling samt metoderna Learning by
doing, Errorless learning och Ansvarsfördelning. Vi erbjuder motiverande samtal och stödsamtal vid behov.
Utegruppen träffas tisdag, onsdag och fredag. Vår öppna, dynamiska grupp har möjliggjort både korta inhopp
och långsiktigt deltagande. Med en kärntrupp på sex till
åtta personer har ytterligare många personer anslutit sig
under delar av säsongen och sedan gått vidare och hittat
andra aktiviteter. Flertalet deltagare i Aktivitetshusets olika verksamheter har hittat ner till trädgården när vi varit
där och arbetat. En del är nyfikna och ställer frågor, andra sätter sig en stund och njuter av lugnet och de sköna,
grönskande omgivningarna.
Stor vikt läggs vid att ge utrymme för ytterligare personer
att delta efter förmåga och väder. Utegruppen stöttar och
uppmuntrar varandra så att arbetet kan utföras och alla
16
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Odlingsverksamheten har bestått i att både följa en plan
på vilka grödor som köket (Café Koopen) har önskemål
om och vad deltagarna själva har lust att odla. Vi har
försökt förså och driva upp små plantor att plantera i
landen och i pallkragar och vi har direktsått en del direkt i odlingslanden. Det mesta vi sådde på våren växte
så det knakade och i juli-augusti hade vi gott om sallat,
kålrabbi, mangold och sockerärtor. I trädgården blommade även ringblommor och rosenskära i mängder och
ståtliga solrosor var på väg att utvecklas, liksom dahlior
och självklart de fantastiska rosenbuskarna som Utegruppen planterat de senaste åren. Vi sådde mycket rävsvans,
Amaranthus caudatus. Dels för att blomman är imponerande att se på, dels för att det lilla fröet går att äta och är
rikt på proteiner bland annat.

Rävsvansarna planterades i rabatten mot husväggen, blev 2 m
höga och fick bindas upp åtskilliga ggr för att orka stå upprätt!

Fram i augusti-september skördade vi broccoli och squash och hade fina stånd av både grönkål och svartkål.
Eftersom potatis och tomat är av samma växtfamilj (Solanaceae) kan tomatplantorna utveckla sjukdomar på
frukten om de växer tillsammans. För att undvika sjukdomar, valde vi att odla potatis i jordsäckar på andra sidan
huset. Vi fick en mindre skörd, och troligtvis berodde det
på för lite vattning, men i gengäld var potatisarna fina och
välväxta och enkla att skörda. Vår tomatskörd blev riklig,
men tyvärr påverkade den svala sommaren och bristen
på sol mognaden av våra tomater, så de fick eftermogna i
köket. Spännande lärdomar att dra av dessa olika odlingssätt och för oss att utveckla under nästa säsong.
En del av vår tid använde vi till att utveckla jorden och
få en god jordmån att odla i. Trädgårdsmästaren delade
med sig av sina kunskaper och deltagarna fick lära sig bearbeta jorden och fick se täckodlingens fördelar. Vi vill
lära oss ännu mer om kompost och att utveckla den goda
jorden. I synnerhet som våra ytor är begränsade, är det av
intresse att ha en bördig jord som kan ge rikliga skördar.

I juni tog vi en välförtjänt paus och åkte till Borås djurpark för
att se på lite större djur än bin. Mycket lyckat!

En förskoleklass besöker bina och smakar på honung. Succé, så
klart, många teckningar till Utegruppen och återbesök!
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Under vintern har Utegruppen jobbat med snöröjning, underhåll på bilar, flytt och lyft, återvinning mm.
Ärenden och inköp för hela stiftelsen och underhåll och
renovering inomhus t ex.
Garverigatan A-hus:
• Röjt i kulverten och källaren
• Renoverat, anpassat och tätat källarrummet för
honungsslungning/livsmedelshantering.
honungs
slungning/ livsmedelshantering.
• Målat ytterdörren
• Målat och slipat trappan och ledstången
i trapphuset, hela vägen upp
• Målat toan vån 3
B-hus:
• Målning av väggar och dörrar i stort rum vån 2.
Korttid:
• Helrenovering av 6 st rum och en toa - (målning av
väggar, tak, fönster, lister, trösklar, dörrar rengöring
av golv, fixa all inredning mm
• Målning av en vägg i allrum.
Fräntorpsgatan/Hagforsgatan:
• Målat stora planket runt tomten.
• Byggt staket
• Tagit ned ca 15 träd, röjt sly och kört iväg till tippen.
Ny julbelysning till flaggstången, ett något trassligt uppdrag!

Musical Bridges
Stiftelsen Gyllenkroken har beviljats stöd från Arvsfonden för ett nytt treårigt projekt, Musical bridges!
Syfte är att producera en musikal under 2017-2020 av
och med kulturutövare med egen erfarenhet av psykisk
ohälsa, i samarbete med Göteborgs universitet - HSMHögskolan för scen och musik, musikallinjen, etablerade
musiker, kompositörer och regissör, Filmbryggan mfl.
Från scratch till en färdig uppsättning på Artistens scen!

Temat är ”Psyke” och vi arbetar för att minska stigma hos
de drabbade, ökad kunskap om psykisk ohälsa och attitydförändring hos allmänheten. Musikalen baseras löst
på de artiklar, erfarenhetsberättelser och utställningsmanus som arbetades fram under projekt Inre rum (Arvsfonden 2007 - 2010) och nytt material kompletterar.
18
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I projektet anställdes en projektledare från Gyllenkroken
med ansvar för hela projektets genomförande, en regissör/manusförfattare/konstnärlig ledare med ansvar för
den konstnärliga kvalitén, två kompositörer med ansvar
för musik och komposition, en dokumentärfilmare med
ansvar för dokumentär film och allt runt det, en projektmedarbetare med ansvar för förekommande projektsysslor, kontakt med deltagare och musikalverkstad. I
workshops och arbetsgrupper deltar även projektledare
och medarbetare i mån av tid. Vi har anpassat vårt arbete med grupperna så att så många som möjligt kan delta
på olika svårighetsnivåer.
Vi har bildat två arbetsgrupper, musikal och film. En
tredje - nutid/framtid kommer att bildas under 2018.

Musikal - Samarbete kring musikalens alla delar sker
med etablerade aktörer exempelvis kompositör, arrangör,
dramatiker, musiker, artister, scenograf mfl. Uppsättningen framförs i samarbete med musikallinjen på Göteborgs
universitet och premiäruppsättningen sker på Artistens
elevscen i Göteborg 2019.
Film - Arbetet med musikalen filmas dokumentärt. Korta

avsnitt publiceras på sociala medier och materialet blir
en dokumentärfilm i slutet av projektet. Den färdiga uppsättning påpåscen
sättningen
scenfilmas.
filmas. Under projektet finns möjlighet
för deltagare att göra egna enkla dokumentära kortfilmer.

Nutid/framtid - arbetar administrativt, med planering,

metodstöd och att skapa kontakter för en turnéplan, filmvisningar, föreläsningar med mera.

Workshops

På måndagar har vi Workshops öppna för alla. Här kan
alla som vill vara med och antalet deltagare har i snitt
varit 25 pers under våren och 15 under hösten. Dessa
workshops leds av musikerna eller regissören eller båda
och innehåller musik, komposition, kreativt skrivande, brainstorm, gruppdiskussioner eller dramaövningar.
Filmgruppen dokumentärfilmar. För att delta i projektet
krävs att man givit sitt samtycke till att bli filmad och att
materialet används i dokumentärfilmen. Undantag förekommer och då kan deltagaren på eget ansvar hålla sig
bakom kameran. Vi har under året haft 25 workshops för
alla i musikstudion eller i stora konfrenssalen. Vid flera
tillfällen har vi kunna bjuda in alla besökare, boende och
personal på Gyllenkroken som när artisten Timo Räsinen
gjorde en gästspelning eller när vi hade filmvisning.
Två workshops med dramaövningar har vi förlagt till
HSM tillsammans med den årskurs studenter som skall
delta i musikalen.

Manusgrupp

Det material som kommit fram i öppna workshops bearbetas i en mindre grupp med deltagare som har intresse
och förmåga att arbeta med manus på ett konstruktivt
sätt. Regissören och kompositörerna leder arbetet och
här är antalet ca 6-8 personer.

Filmgrupp

Processen i projektet följs och dokumenteras av en grupp
deltagare ledd av av en dokumentärfilmare. Här lär man
sig filma med professionell kamera såväl som med sin
egen mobilkamera för enkla blogg, instagram och facebook inlägg. Enklare redigering kan också förekomma.

Första workshopen i musikalprojektet. Deltagarna och musikerna /kompositörerna presenterar sig.
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Det material som producerats i arbetsgrupper och
workshops bearbetas vidare av kompositörerna och regissören till manus med låttexter och dialog. Kompositörerna skriver musik och allt presenteras för arbetsgrupperna för input och ändringar. Arbetet är dynamiskt och
pendlar mellan att bearbetas i de olika grupperna.

Öppen Musikalverkstad

I projektet finns även en medarbetare med fokus bl a på
att hålla musikalen levande för deltagarna även mellan
arbetsgrupper och workshops. Två dagar per vecka finns
det möjlighet för deltagarna att våga testa på att sjunga,
öva enkel sångteknik, repa låtar, göra dramaövningar, se
film eller skapa tillsammans.

Studiebesök vi gjort
•
•
•
•
•

Gothenburg film studios
Filmbryggan och Filmcafé.
Stora Teatern
Stadsmuseet
Grunden Media

Föreställningar vi sett
•
•
•
•
•
•
•

Rickard Åström musiker, kompositör och
forskare om musik och hälsa på besök.

Shanghai på Göteborgsoperan
Musikalen Annie på Säffleoperan
Merrily we roll along, avgångselever på Artisten
Devicing projekt, 2:orna på Artisten
3 teaterscener med våra studenter på Artisten
Musikalkonsert med våra studenter på Artisten
Musikalen Company med våra studenter påArtisten

Skrivövningar blir lekande lätt till låtar och låttexter med Patrick Rydman, Martin Schaub och Mattias Palm.
20
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Vi hade möjlighet att bjuda in Suzanne Osten en heldag med manusprat,
brainstorm och dramaövningar. Fantatiskt roligt.
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Det största man kan vara med om musikaliskt är att spela och agera tillsammans med andra.
Resultatet blir större än en själv! Här en workshop på HSM med Nina Norblad.
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Anslagsfinansierade
verksamheter
De anslagsfinansierade verksamheterna inom Stiftelsen Gyllenkroken är Aktivitetshuset, Café Koopen och
Gyllingen. Dessa verksamheter finansieras genom anslag från Social Resursförvaltning, Göteborg.

Aktivitetshuset
Till Aktivitetshuset kommer besökare frivilligt för att delta i våra olika grupper, studiecirklar, och öppna verksamheter. Under 2017 har
vi räknat deltagare i aktivitetshuset
vid två tillfällen, vecka 20 och vecka
40. Sammanställningen visar att i genomsnitt kom det 130 personer per
dag under de veckorna. Ungefär 150
personer besöker huset regelbundet, ofta återkommer man flera dagar per vecka.
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Fri Scen och Kulturafton
I genomsnitt har vi haft 45 besökare
på våra onsdagskvällar med kulturinriktning. Vi har haft ett väldigt blandat program med olika uppträdande
av musikverkstans deltagare och även
andra musiker. Vi har också fått njuta
av poeter som läser sina dikter, eller
en sida ur en bok, människor som
sjunger, spelar, gör en sketch osv.
Kvinnoafton

Gitarrkurs i kaféet.

Konst i Kaféet.
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Första onsdagskvällen i varje månad
bjuder vi in till en kvinnoafton, där
det efter en gemensam måltid tas upp
ett för kvällens specifikt tema, som
berör kvinnors liv, till exempel hade
vi tema ”ett hållbart liv för kvinnor”
under framtidsveckan. Då diskuterade vi på temat, som sedan fick uttryck i ett gemensamt collage. Syftet
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. Även #Metoo-kampanjen tog plats i diskussionerna under 2017. Metoderna för
diskussioner och samtal kan variera
med bland annat symbolrundor,
bildskapande, måleri. Som avslut på
kvällarna har vi en discodansstund,
på deltagarnas begäran för att släppa
loss. Ca 14 kvinnor deltog per kväll.
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Kreativt Skrivande och Tyst Skrivrum

arna. Bland annat har vi gått upp till
Skansen Lejonet. Vilka som är med
skiftar, liksom vad samtalen som
uppstår handlar om. Att gå bredvid
varandra ute i en neutral miljö kan
skapa ett väldigt fint samtalsklimat
som kan vara av stor betydelse. Någon gång har vi stannat till på en
gräsplätt och gjort lite lätt gymnastik.

Husets deltagare erbjuds möjligheten
att spela in i vår studio. Man bokar
då en tid, får hjälp med tekniken. När
musiken är inspelad och färdigmixad
kan man få med sig den på en cd-skiva, eller som en fil på sitt usb-minne,
något som blir allt vanligare.

Musikverksamhet

hållet. Även här handlar det mycket
om att våga, så glädje går före kvalité 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
café.

De
De två
två grupperna
grupperna rullar
rullar på
på sedan
sedan
hösten
2014.
Några
deltagare
hösten 2014. Några deltagare har
har vavarit
rit med
med hela
hela tiden
tiden och
och knappt
knappt missat
missat
en
en träff,
träff, medan
medan andra
andra började
började så
så sent
sent
som
strax
innan
julavslutningen.
som strax innan julavslutningen.CirCirka
ka 30
30 personer
personer har
har varit
varit aktiva
aktiva under
under
året
och
fler
vill
vara
med,
så
året och fler vill vara med, så ii takt
takt
med
med att
att det
det finns
finns en
en plats
plats ledig
ledigsläpps
släpps
hen
från kölistan.
har gjort
nästainperson
in från Vi
kölistan.
Vi två
har Ibland är vädret emot oss när vi går,
gemensamma
skrivarutflykter
till men när vi kommer tillbaka till aktigjort två gemensamma skrivarutflykLärjeåns
Trädgårdar
(en innan
ter till Lärjeåns
Trädgårdar
(vårsomoch vitetshuset känns det alltid skönt!
maruppehållet
och en i god
höst)
där
höst) där vi kombinerat
lunchvi
kombinerat
god
lunchbuffé
med
buffé med skrivande, uppläsning för
skrivande,
uppläsning
varandra
varandra och
promenadför
i omgivningoch
promenad
i
omgivningarna
.
arna .
Kreativt Skrivande har i mötet med
dess deltagare ändrat innehåll. Metoden att flödesskriva som uppvärmning och bara skriva ner det som
kommer upp i tankarna är kvar, men
därefter har vi tagit ett steg till i prövandet av att skriva i olika genrer. Vi
har gått upp på golvet och läst och gestaltat texterna. Bland annat de olika
monologbidragen på temat ”Flickan
i trädet”. Det var så pass inspirerande och lustfyllt att vi vågade oss upp
till musikstudion där vi börjat läsa in
skrivna texter och dikter. Vart detta
ska leda får nästa år utvisa!
Tyst Skrivrum fortsätter att dra till
sig skribenter. En deltagare har nu
fått sin första bok utgiven på ett
egenutgivningsförlag och fått vara
med om releaseparty, och varit ute på
alla möjliga tillställningar och gjort
reklam för och sålt sin bok. Bland
annat på årets Bokmässa i Göteborg.
Hon har nu påbörjat arbetet med bok
två på temat att leva med psykos.
Promenad med samtal
Promenadgruppen fortsätter att
trampa mark (tre eftermiddagar i
veckan) åt lite olika håll i omgivning-

Under 2017 har musikverksamheten
bestått av gitarrkurser, kör, inspelningsstudio och musikverkstäder,
samt onsdagskvällarnas kulturaftnar,
fri scen och karaoke.
Gitarrkursen är gruppindelad, en
grupp för nybörjare och ovana, och
en där tempot är lite högre. Alla som
vill kan vara med, kurserna är välbesökta och skapar en väldigt trevlig
atmosfär i Café Koopen.
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 ofta
väldigt jagstärkande.
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Musikverkstaden ger alla som vill
spela eller sjunga i grupp möjlighet
att göra det. Verksamheten bygger på
glädje och delaktighet, det är deltagarnas egna önskemål som styr inne-

Film
Vi har haft två studiecirklar per vecka
med innehåll som redigering och
manusbearbetning. Där har de musikvideos som tagit fram i samarbete
med musikverksamheten producerats. En rolig och lärorik process för
deltagarna i filmverksamheten.

Anslagsfinansierade verksamheter

den. Silver är ett kostsamt material, och för att hålla nere
kostnaden för deltagaren har vi en ordning där vi väger
den färdiga kreation som deltagaren vill ha med sig hem.
Spill och andra materialkostnader står Stiftelsen Gyllenkroken för.

Konstskola
Konstskolan är en grundläggande konstnärlig utbildning
som omfattar två terminer. Eleverna går 15 studietimmar
per vecka, fördelat på tre dagar under tolv veckor. Undervisning sker i form av studiecirklar i kroki, teckning,
akvarellmåleri, akrylmåleri, skulptur
skulptur och
och utställ-ningsutställningsteknik. Varje termin i Gyllenkrokens konstskola avslutas
med en elevutställning i kaféet.
De elever som önskar får individuellt stöd och råd t.ex.
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 verksamheter och deras handledare såsom
filmstudio, musik och inspelningsstudio och mediaverkstad. Stiftelsen Gyllenkroken kan också erbjuda enskilda
stödsamtal och annat stöd vid behov. Varje termin tar vi
in tio elever.

Snickeri och öppen träverkstad
Under våren 2017 arbetade vi med ett stolprojekt 2-3 timmar iiveckan.
behövde
nyanya
stolar.
Vi, tre-fyra
veckan.Café
CaféKoopen
Koopen
behövde
stolar.
Vi, 3-4
deltagare och en handledare, arbetade med formgivning,
prototypframtagning, tillverkning och ytbehandling.
Processen innebar att deltagarna fick en grundläggande
utbildning i möbelsnickeri och övning att arbeta i grupp.
Dessutom stärkte det deltagarnas självförtroende. Några
återgick till yrkesarbete efter vårterminen. Resultatet blev
12 ”Gyllenkroksstolar” som sedan juni månad dagligen
används i kaféet. Eftersom vi genomförde en mindre serieproduktion så finns mallar mm kvar så att fler stolar
kan tillverkas vid behov.

Konstskolan målar stilleben.

Konsthantverk och hantverk
Silversmide

vi,-3-4
deltagare
en handledare,
Under hösten har vi
deltagare
ochoch
handledare,
jobbat
jobbatettmed
ett utomhus
scenbygge
i trädgården
på Gylmed
utomhus
scenbygge
i trädgården
på Gyllenkrolenkroken.
Det äratttänkt
även som
fungera
som utomhusken.
Det är tänkt
även att
fungera
utomhuskafè.
Flera
kafè. moment
Flera olika
avklarats
under förmidolika
harmoment
avklaratshar
under
förmiddagspassen
på
dagspassen
på tisdagar: hållfasthetsberäkning, materiatisdagar:
Grundläggning,
Grundläggning,
hållfasthetsberäkning,
materialinköp,
linköp,
bygge av balkkonstruktion,
planering
av textiltak.
bygge avfortsätter
balkkonstruktion,
planering
av textiltak.
Bygget
Bygget
under vt-2018
och beräknas
vara
klart

Vi har fyra studiecirklar i silversmide med vardera fem
deltagare. Deltagarna arbetar ofta individuellt med sina
projekt, under handledning av cirkelledarna, som är utbildade silversmeder. Många av alstren är smycken av
olika slag, men även andra silverföremål skapas i verksta24
24
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under
majunder
månad.
Underoch
hela
2017 har
vi haft
fortsätter
vt-2018
beräknas
vara
klartöppen
under
träverkstad
maj månad.en eftermiddag i veckan. Deltagarna har job-

dator,
eller mobiltelefon.
Det varper
ett genomsnitt
på
Det
varlaptop
ett genomsnitt
på tre deltagare
gång som fick
tre
deltagare
per
gång
som
fick
individuell
hjälp.
De
flesta
individuell hjälp. De flesta frågorna handlade om Word,
frågorna
Excel
ochhandlade
internet. om Word, Excel och internet.
Vårruset
Vi var 15 kvinnor som deltog i vårruset Göteborg .(Foto?).
Vi sprang eller promenerade tillsammans och njöt efteråt
av en picknick i Slottsskogen. Vi bokade våra biljetter för
2018 redan i november 2017 – loppet gav mersmak och
ett stort intresse finns!
Sommarverksamheter
Under sommaren har vi haft sommarverksamheter bestående av utomhusspel som bordtennis, kubb och strandtennis. Vi har också arbetat med Mandala och mindfulness i växthuset, samt erbjudit visor i bersån och sagor
i bersån. Alla våra sommarverksamheter var välbesökta
och omtyckta. Pingis var så populärt att vi spelade även
när vädret inte tillät – då fortsatte vi inomhus!
Också i år hade vi högläsning av olika texter ute i det fria
under sommarverksamheten. Ibland satt vi tillsammans
i utemöblerna på gårdsplanen och ibland nere i trädgården. Nästa år hoppas vi på att kunna vara på den nya
utescenen! Vi har varit mellan tre och sju personer varje
eftermiddag, texterna vi läst har varit sagor och noveller, författarna har varit allt ifrån Selma Lagerlöf, August
Strindberg, Barbro Lindgren, HC Andersen till oss själva
och varje stund har avslutats med fika och textsamtal.

Gyllenkroksstolen.
bat
medhela
egna2017
projekt.
slöjdat
skedar, skålar
och
Under
har Några
vi hafthar
öppen
träverkstad
en efterskärbrädor
och i möjligaste
mån
middag i veckan.
Deltagarna
haranvänt
jobbathandverktyg.
med egna proFlera
deltagare
har byggt
skalmodeller
byggnaderoch
ochi
jekt. Några
har slöjdat
skedar,
skålar ochavskärbrädor
skulpturer
som använt
är planerade
att byggas
i naturlig
storlek
möjligaste mån
handverktyg.
Flera
har byggt
skalpå
annan av
plats.
Möbelsnickeri
och renovering
har också
modeller
byggnader
och skulpturer
som är planerade
varit
populärt
att jobba
med.
Vissa maskinella
moment
att byggas
i naturlig
storlek
på annan
plats. Möbelsnickeri
har
hjälpt
tillvarit
medpopulärt
eftersomattdejobba
flestamed.
snickoch handledaren
renovering har
också
erimaskinerna
endast
får användas
av utbildad
Vissa maskinella
moment
har handledaren
hjälptpersonal.
till med
Lokalens
storlek
begränsat antalet endast
deltagare
fem
eftersom de
flestahar
snickerimaskinerna
får till
använpersoner.
das av utbildad personal. Lokalens storlek har begränsat
antalet deltagare till 4-5 st.
Datarummet
Datarummet

Samarbete med Folkuniversitet
Vi har ett samarbete med Folkuniversitetet när det gäller
våra studiecirklar. Under 2017 har vi haft studiecirklar i
silversmide, konst, musik, gitarr, körsång och film.
Framtidsveckan
Under Framtidsveckan serverades det vegetarisk och
vegansk lunch hela veckan. Detta år bestämde vi oss att
jobba med tema hållbarhet i vara
våra olika verksamheter och
förett
etthållbart
hållbartliv.
liv.
uppmärksamma betydelse av

Socionomstudenter och
Socionomstudenter
och studerande
studerandei iAktivitetshus
Aktivitetshuset
I datarummet finns tillgång till datorer med internetuppIkoppling
datarummet
finns wifi.
tillgång
datorer
med internetuppoch gratis
Härtill
kan
man surfa,
maila, betala Aktivitetshuset och Koopen ger utrymme för utbildning
koppling
och
gratis
wifi.
Här
kan
man
surfa,
maila,
räkningar och skriva ut bilder och dokument tillbetala
själv- och lärande. Vi kunde erbjuda två socionomstudenter en
räkningar
ochUnder
skriva 2017
ut bilder
och vi
dokument
till självvår- och
enen
under
höstterminen.
kostnadspris.
startade
en grundläggande
plats under vårenoch
under
höstterminen.
kostnadspris.
2017
startade
vi med
en basic
datorkurs, därUnder
deltagare
kan
komma
sina datorkurs,
frågor och
där
deltagare
kan laptop
kommaeller
med
sina frågor och få hjälp på
få hjälp
på dator,
mobiltelefon.
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Under
2017 har
har vivi haft
haft123
123bokade
bokaUnder 2017
de
studiebesök.
Dessa
består
av
två
studiebesök. Dessa består av två oliolika
typer:
Ofta
tar
vi
emot
enskilka typer: Ofta tar vi emot enskilda
da
personer,
1 tilltvå
2 personer
personer,
en eller
personer som
som
kommer
för
att
se
var
kommer för att se vad Gyllenkroken
Gyllenkroken
skulle
skulle kunna
kunna vara
vara för
för dem.
dem. SammanSammanlagt
hade
vi
98
sådana
studiebesök.
lagt hade vi 98 sådana studiebesök.
Vi
Vi tar
tar också
också emot
emot gruppstudiebesök.
gruppstudiebesök.
Då
är
det
mellan
Då är det mellan 44 och
och 30
30 personer
personer
som kommer,
som
kommer, ofta
ofta ör
är det
det en
en skolklass
skolklass
eller
eller ett
ett arbetslag.
arbetslag. Vi
Vi hade
hade 25
25 sådana
sådana
studiebesök
under
2017.
Dessutom
studiebesök under 2017. Dessutom
har
har vi
vi en
en rutin
rutin som
som innebär
innebär att
att nya
nya
besökare
som
kommer
första
gångbesökare som kommer första gången
en med
med eller
eller utan
utan kontaktpersoner
kontaktpersoner
erbjöds
spontana
erbjuds spontana husvisningar
husvisningar och
och
information.
information.

Inflytande
I Aktivitetshuset arbetar vi med öppenhet och transparens. Tillsammans
med handledaren utvecklar deltagare
”miljöer för utveckling”, där individer kan stärka sitt Jag.
jag. Deltagarna tar
stort ansvar för grupprocesser och
utvecklar verksamheter efter sina behov, önskemål, intressen och idéer.
I enskilda eller gemensamma samtal uppmuntras besökare att komma
med sina synpunkter, förslag eller
kritik till personalen. För den som
inte vill framföra klagomål personligen finns alternativet ”tipsmejlen” dit
besökare kan skicka synpunkter och
får svar skriftligt. Tack vare att vi har
kontinuerlig tillgänglighet till minst
en handledare i kaféet under hela öppettiden, kan besökare komma med
sina frågor och synpunkter utan att
behöverboka
bokatid.
tid.
behöva

Språk
Språk
En
gång per
per vecka
veckahar
hardetdetfunnits
funEn gång
nits
möjlighet
att
prata
tyska
med
möjlighet att prata tyska med en
en handledare
olikateman
tema eller
handledare
omom
olika
eller
sjunga
på
tyska.
Konversationskursjunga på tyska. Konversationskursen
sen ska
ska hjälpa
hjälpa till
till att
att aktivera
aktivera redan
redan
inlärd tyska,
inlärd
tyska, samt
samt att
att utöka
utöka sitt
sitt ordordförråd.
förråd.

Med information på digitala medier
och i pappersform, på morgonmöte
och i individuella samtal håller vi besökare uppdaterade. Speciellt på fredagsfika finns utrymme att informera om aktuella händelser, kommande
program, vad har skett eller ska ske i
organisationen.

Tysk konversation på gång.
Gyllenkrokens dag.
Gyllenkrokens dag
31:e maj
maj2017
2017var
vardet
detGyllenkroGyllenDen 31:e
krokens
Vi erbjöd
våra
besökare
kens
dag.dag.
Vi erbjöd
våra
besökare
roroligaaktiviteter
aktiviteterunder
undereftermiddagen,
eftermiddaliga
gen, på
och
på kvällen
bjöd Stiftelsen
och
kvällen
bjöd Stiftelsen
GyllenGyllenkroken
korvbröd.
med Det
bröd.var
Detca
kroken
på korvpåmed
varpersoner
en 60 personer
somoch
kom
varpå
60
som kom
varoch
med
med påoch
kvällen
ochmusiken
njöt av som
musiken
kvällen
njöt av
framsom framfördes
av musikverkstans
fördes
av musikverkstans
deltagare.
deltagare.
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Gyllenkroksarmband, silversmide, paus i solen och grillning!
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Café Koopen

Under året har vi ägnat oss mycket åt arbetsmiljöfrågor
t.ex. högt ljud
ljud och
ochbuller
bulleri iköket.
köket.För
Föratt
attförbättra
förbättraarbetssiarbetstuationen
köketanpassade
anpassade vi
vi arbetsbänkar,
arbetsbänkar, köpte
köpte in lätt
situation iiköket
städbara hyllor och sänkte ugnen för en smidigare hantering. Under året 2017 implementerades den nya organisationsstruktur där en anställd kock, kooperatörer och
handledare gemensamt skaffade nya rutiner som förenklade arbetssituationen för
för alla,
alla, med
medförtydligade
förtydligadeansvarsansvarområden.
sområden.

Café Koopen, som ligger i Aktivitetshuset, är ett socialt
arbetskooperativ. Två handledare är anställda av Gyllenkroken och arbetar 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 matlagning,
servering, disk, städning, beställning 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 och julbord.
Varje månad invigs en ny konstutställning i kaféet. Café
Koopen är en av miljöförvaltningen godkänd restaurangverksamhet.

Aktiviteter 2017
Kooperatörerna gjorde en utflykt till Ullared med ett gemensamt besök och grillmiddag hos en kooperatörs sommarställe.
Under framtidsveckan
uppdrag serverades
enbartenbart
vegetariska
och och
veserverades
vegetariska
ganska
måltider.
Också
detta
veganska
måltider.
Också
dettaårårfick
fickKoopen
Koopenolika
olikacatecaring
regelbunden
catering till
Gyllenkrokens
muteringmed
tillfällen
med regelbunden
catering
till Gyllenkrosikal-projekt
och
Arvsfondsprojektet
Att
komma
till
sin
kens musikal-projekt och Arvsfondsprojektet Att komma
rätt.
I december
arrangerade
Koopen julbord
brottsoftill sin
rätt. I december
arrangerade
Koopenför
julbord
till
ferjouren.
Under sommarmånaderna
serveradeserverade
vi grillad
brottsofferjouren.
Under sommarmånaderna
lunch
på fredagar,
somnågot
har varit
stor
succé.
Det
vi grillad
lunch pånågot
fredagar,
somenhar
varit
en stor
är
socialt
grillen
och grillen
gott attoch
äta gott
ute när
succé.
Detatt
ärsamlas
socialt kring
att samlas
kring
att
det
är fint
äta ute
närväder!
det är fint väder!

Café Koopen är ett ställe där man kan utvecklas och återhämta sig ii sin
sin egen
egen takt.
takt.Var
Vartredje
tredjevecka
veckahar
harCafé
CaféKooKopen
styrelsemöte.
Under
åretåret
har har
vi jobbat
ävenäven
med med
möo¬pen
styrelsemöte.
Under
vi jobbat
tesstruktur.
Kooperatörerna
tar då
beslut
om
mötesstruktur.
Kooperatörerna
targemensamt
då gemensamt
beslut
sådant
somsom
rör rör
kaféets
verksamhet.
I mars
hade
Koopen
om sådant
kaféets
verksamhet.
I mars
hade
Kooårsmöte
med med
en gemensam
middag.
Enskilda
samtal
med
pen årsmöte
en gemensam
middag.
Enskilda
samtal
varje
kooperatör
om utveckling
och och
arbetssituation
har
med varje
kooperatör
om utveckling
arbetssituation
genomförts
tre gånger
under
året.året.
har genomförts
tre gånger
under

I slutet av augusti besökte vi Stockholm och övernattade
där. Under de två studiebesöksdagarna besökte vi Aktivitetshus Stockholms Stad - Södermalm samt Östervägens
Aktivitetshus i Solna. Dessutom promenerade vi genom
staden och fick en guidad tur av en av kooperatörerna.
Kvällen avslutade vi med gemensam middag.
Under sommaren genomfördes storstädning av köket
och kaféet. Med en gemensam middag avslutade vi denna
arbetsamma dag.

Under 2017 tillverkade ett snickeriprojekt 12 stolar till
kaféet.

Målen för det pedagogiska arbetet i Café Koopen
Stärka individen
Skapa ett socialt sammanhang i en grupp

I november erbjöds kooperatörerna att delta i en utbildning om mänskliga rättigheter tillsammans med de anställda på Gyllenkroken. Under mars och april serverade
Koopen lunchgästernas favoriträtter. Under hösten kunde vi erbjuda en bakgrupp, en öppen verksamhet för alla
intresserade som vill baka kaffebröd, kakor, bröd, tårtor,
godis och testa nya recept.

Gemensamt ta ansvar för ett socialt
kooperativ och utveckla det
Förbättra kunskap i matlagning, bakning,
ekonomi, städ, hygien och egenkontroll
Ta ansvar för sin hälsa
Skapa en trygg och lugn köksmiljö

Metoden är att:

Följa Gyllenkrokens värdegrund

stärka jaget och fokusera på det friska

Öka graden av KASAM - att man förstår sin

och på den individuella styrkan

omgivning, kan hantera de resurser som står till för-

arbeta med sociala aktiviteter, grupp-

fogande och känna motivation och meningsfullhet

arbete och enskilda samtal

med tillvaron.

genomföra regelbundna föreningsmöten
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Kooperatörer och praktikanter
Målet för verksamheten är inte bara att laga 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.

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.

Åtta kooperatörer har varit verksamma under året, och
Café Koopen har tagit
tagit emot
emot tre
tre elever
eleverfrån
frånEster
EsterMo¬Mosessons gymnasium och Bräckegymnasiet. Att unga
människor praktiserar
Koopen
är lärorikt
och och
bepraktiserarpåpåCafé
Café
Koopen
är lärorikt
rikande
för för
såvälsåväl
ungdomarna
som kooperatörerna.
Även
berikande
ungdomarna
som kooperatörerna.
för
eleverna
är gemensamma
aktiviteter
utanför köksarÄven
för eleverna
är gemensamma
aktiviteter
utanför
betet
viktigt.viktigt.
Tillsammans
med handledare
var vi ute
köksarbetet
Tillsammans
med handledare
varpå
vi
lunchbowling.
Vi uppvaktade
två kooperatörer
i sambandi
ute på lunchbowling.
Vi uppvaktade
två kooperatörer
med
derasmed
20 och
25 20
årsoch
jubileum
Aktivitetshuset
/Café
samband
deras
25 årsi jubileum
i AktivitetsKoopen!
huset /Café Koopen!
Inflytande
Arbetskooperativet Koopen består av invalda kooperatörer där alla ingår i styrelsen, har samma rösträtt, utför
samma arbetsuppgifter och utvecklar kompetens inom
specialområdena. 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 provkooperatörer/kooperatörer. Mötena innehåller även övningar
för ett bra bemötande av gäster och arbetskamrater. Alla
beslut fattas som konsensus.

Gyllenkrokens dag.

Koopen i Stockholm.
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Gyllingen
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 känslor av ensamhet, oro, skam och skuld som
ofta förekommer.

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.

Under 2017 har vi genomfört sex stycken grupper, där
sammanlagt 25 barn , ungdomar, unga vuxna och mammor deltog. Under våren hade vi stöd av två externa
gruppledare, en i unga-vuxna-grupp och en i mammagrupp. En anställd var delvis föräldraledig under hösten,
och därför startades bara en ny grupp i augusti och en
andra grupp kom igång i november (avslutas våren 2018).
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 året 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 att kunskap och stöd behövs även för anhöriga.

Lovverksamhet och läger
2017 fortsatte vi att utveckla den lovverksamhet som vi
startade upp året innan. En dag på sport- påsk- och höstlovet har vi haft öppet mellan kl 9 och 14. Barn 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 fem
deltagare och varit väldigt uppskattade!
Första veckan i juli åkte vi på läger till Buagården i Bohuslän. Odd Fellow driver ett sommarkollo där, och erbjuder
olika typer av stödverksamheter varsin vecka där på sommaren! Sex 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!
Studiebesök, föreläsningar och nätverk
Ytterligare en viktig del för Gyllingen är att ständigt arbeta utåtriktat, så att alla de som möter barn med behov av
stöd vet att vi finns och vad vi kan erbjuda. Därför tar vi
gärna emot studiebesök av professionella eller studenter
och under 2017 har vi bland annat haft besök av studenter från socionomprogrammet och fördjupningskurser
i psykiatri; yrkesgrupper från socialtjänst och psykiatri
samt andra stödverksamheter från kranskommunerna.
Vi har också själva åkt på studiebesök till andra verksamheter som är bra att knyta kontakter med eller känna till
samt tagit emot fältstudenter på praktik från socionomprogrammet och det internationella master-programmet
i socialt arbete med familjeinriktning. Under våren fanns
vi också vid flera tillfällen på plats på Östra sjukhusets
olika psykiatriska avdelningar för att träffa både patienter
och personal, vi träffade även såväl patienter som personal i öppenvården i olika stadsdelar.

Samtal
Enskilda samtal är ett viktigt komplement till gruppdeltagande och erbjuds i första hand till tonåringar och unga
vuxna. För några av dem så 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 personer haft pågående kontakt, de flesta 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 så¬dant
stöd. Efterfrågan på denna typ av stöd
sådant stöd.
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Några större föreläsningsinsatser genomfördes under
året. Tre timmars föreläsning vardera på socionomprogrammet och på sjuksköterskeprogrammet. Det var
uppskattat av studenterna att få mer fokus på barnperspektivet i de kurser som de läste. Troligtvis blir dessa två
stående punkter för Gyllingen under terminerna. Vi fick
också besök av några gymnasieklasser som läste psykiatri samt deltog som föreläsare på en temadag om psykisk
hälsa på en annan gymnasieskola. Under hösten deltog vi
som föreläsare på kursen ”Vara vettig vuxen”, anordnad
av NBV. Bräcke diakonis verksamhet personligt ombud
genomförde en fortbildning kring barnperspektivet under två halvdagar där Gyllingen deltog både i planering
och genomförande.
Gyllingen ingår i ett nätverk med Bojen och Solrosen,
som också möter utsatta barn och arbetar med gruppverksamhet. Under våren hade vi gemensam fortbildning
med Josefin Grände om ”sekundärtraumatisering”. Vi har
också under året börjat planeringen inför en utbildningsdag om utvecklingstrauma med Dag Nordanger som
kommer att anordnas i april 2018.
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Personalen på Gyllenkroken
Organisation

Utveckling och fortbildning

Antal fast anställda på Gyllenkroken 2017 var 28 personer, varav 15 kvinnor och 13 män vid årets början. Utöver
de fast anställa har organisationen ett antal timvikarier
som arbetar på våra boenden. Allt som allt skickades 62
kontrolluppgifter ut, vilket innebär att så många olika
personer erhöll lön från organisationen under 2017.

Medarbetarsamtal och lönesamtal har genomförts för alla
anställda ii organisationen
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under2017.
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teoriGDPR/
och praktik
(Steg I)

På Gyllenkroken arbetar personalen i arbetslag: på boendena, på Gyllingen, i aktivitetshuset, i projekt, samt i
administration och fastighet. Flera tjänster är delade så
att den anställda går mellan två olika enheter. Detta ger
kontinuitet genom organisationen och inbjuder till samarbeten mellan olika arbetslag.
Alla handledare, gruppledare och boendeassistenter ingår i en arbetsgrupp, och har protokollförda personalmöten samt handledning tillsammans med sina kollegor
varannan vecka. På varje personalmöte finns arbetsmiljö,
brandskydd och kvalitet med som en stående punkt.
För varje verksamhetsområde finns en samordnare som
ingår i ledningsgruppen, och fungerar som en kanal för
att inhämta och förmedla information mellan arbetslag.
Samordnarna fungerar rådgivande för verksamhetschefen, så att beslut kan fattas med god förankring. Ledningsgruppens medlemmar representerar varsin del av
verksamheten och har sitt mandat från sina kollegor.
Samordnarnas roll i ledningsgruppen är att lyfta sina
respektive verksamheters behov och villkor inför beslut.
Vidare att förankra frågor i personalgruppen samt att
samordna arbetet i arbetslaget, och att återrapportera till
ledningsgruppen.
Social gemenskap
Under 2017 genomfördes gemensamma sociala aktiviteter för organisationens anställda, bland annat en ”Kick
off ” med en shuffle board-turnering. Flera av de kvinnliga
besökarna och handledarna deltog i femkilometersloppet
Vårruset. Detta var tredje året i rad som Stiftelsen Gyllenkroken sponsrade deltagandet i detta, mycket sociala,
sportevenemang. Ett av arbetslagen kombinerade höstens
planeringsdag med prova-på–silversmide på Folkuniversitet. Uppskattad team building som också genererade
riktigt snygga silversmycken!

Psykoanalytisk
teori och
(Steg I) teori och prakTvå
anställda utbildar
sig praktik
i Psykoanalytisk
Två(Steg
anställda
utbildar
sig i Psykoanalytisk
teori och
praktik
I) vid
Göteborgs
Psykoterapi Institut.
Utbildtik
(Steg
I)
vid
Göteborgs
Psykoterapi
Institut.
Utbildningen är grundläggande och har en bredd som gör den
ningen är grundläggande
ochvårdande,
har en bredd
som gör och
den
användbar
i olika former av
behandlande
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Arbetsmiljö
Arbetsmiljö
Stiftelsen Gyllenkrokens arbetsmiljöarbete bedrivs systematiskt Gyllenkrokens
och i alla led arbetsmiljöarbete
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•
Kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete
och rutinerna för SAM finns på plats. Protokoll, policys
med flera dokument finns tillgängliga för samtliga anställda. Under året har skyddsombud valt ut och lyft fram
centrala policys och dokument på personalmöten, bland
annat arbetsmiljöpolicy och rutin för krishantering.
till arbetsmiljö
arbetsmiljöoch
ochsärskilda
särskilda
ris•
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ker har
under
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och praktikanter,
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•
Arbete pågår med att ta fram en organisationsgemensam norm för när en riskbedömning behöver vara
skriftlig.
•
En skriftlig riskinventering som omfattar hela
organisationen har genomförts 2017, denna ska presenteras på personaldag under 2018. En handlingsplan finns
kopplad till riskinventeringen.
•
Varje arbetslag har under 2017 arbetat med sina
befattningsbeskrivningar och tagit fram prioriteringslistor som ska användas vid tillfälliga arbetstoppar.
•
En hel del arbete har genomförts under året för
att förebygga fysiska risker, bland annat ombyggnation av
delar av kök.

•
Krishanteringspolicy finns och är känd. Policyn
har presenterats av skyddsombud på personalmöten i februari-17.
•
Utredning av olycksfall och tillbud fungerar bra,
framförallt genom skyddsombud och skyddskommitté.
Under 2017 har 18 tillbudsrapporter kommit in.
•
En handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet finns och används som underlag vid samtliga
möten med skyddsombuden. Handlingsplanen finns tillgänglig för samtliga anställda.
Kvalitet
Under 2017 startade en ny arbetsgrupp för systematiskt
kvalitetsledningsarbete. Gruppen ska fokusera 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 tillse att
lagar efterlevs i organisationen, och ska verka för att rutiner och policys är uppdaterade och implementerade i
organisationen.
En av arbetsgruppens stora utmaningar inför 2018 blir att
genomföra de förändringar som behövs för att följa den
nya dataskyddsförordningen, GDPR. Detta arbeta påbörjades redan under hösten 2017.
Brandskyddsarbete
Även det systematiska brandskyddsarbetet fick ett uppsving under 2017, då vi satte samman en ny arbetsgrupp
med 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.
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Vi fortsätter att sträva efter att
förverkliga vår vision:
Ett samhälle som ger utrymme för alla.

Deövergripande
övergripandemålen
målenför
för2017
2018är:är:
De
Verksamheten ska utvecklas kontinuerligt för
att passa deltagares och boendes önskemål
och behov.
Boende och besökare ska vara delaktiga i
planering och genomförande av aktiviteter.
Organisationen ska stå för och förmedla en
nyanserad syn på psykisk sjukdom.
samt generellt 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
verksamhetens metoder, mål och syfte.
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Stiftelsen Gyllenkrokens
Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Stiftelsen Gyllenkroken får härmed avge årsredovisning
för perioden 2017-01-01 – 2017-12-31.
Allmänt om verksamheten
Stiftelsen Gyllenkrokens verksamhet vänder sig till personer med psykisk 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. Som stöd för
verksamhetschefen finns en ledningsgrupp som består av de fyra samordnarna för verksamhetsområdena boenden, aktivitetshus, Gyllingen respektive projekt och uppdrag. Besökande
och boende är delaktiga i utvecklingen av stiftelsens olika verksamhetsområden.
Det yttersta ansvaret för stiftelsen har en styrelse bestående av sju ledamöter och tre suppleanter med olika bakgrund. Styrelsen har utöver årsmötet haft fyra styrelsemöten under
kalenderåret 2017.
Stiftelsen har genom sin verksamhet under året 2017 verkat för att främja ändamålet,
”… att skapa en meningsfull och trygg tillvaro med social gemenskap för människor med
psykotiska tillstånd…” (ur Stiftelsen Gyllenkrokens stadgar). Organisationen driver boenden
för målgruppen, sammanlagt 26 platser, med hög personaltäthet och hög grad av trygghet för
de boende. Aktivitetshuset och Café Koopen har öppet för vår målgrupp måndag till fredag
8.30-16.30. Här erbjuds social gemenskap och sysselsättning i flera olika former. Under 2017
genomfördes mätning som visade att i genomsnitt 130 personer om dagen besökte verksamheten. För barn som är anhöriga erbjuder vi pedagogiska verksamhet i grupp eller enskilt,
sammanlagt 25 barn deltog regelbundet under 2017.
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2017
2016
2015
2014
Flerårsöversikt ( tkr )
					
Omsättning
21 496 19 645
19 153 17 209

15 647

Resultat efter finansnetto

614

575

338

407

-1 428

Soliditet i %

28,5

25,8

22,0

19,2

15,9

2013

Disposition av stiftelsens vinst:
Balanserat resultat							 2 770 312
Årets vinst								

613 518

Totalt									 3 383 830
Styrelsen föreslår att:
ny räkning överförs							 3 383 830
		
Beträffande stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkning med tillhörande notanteckningar och kommentarer.
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3

Resultaträkning

Not

Stiftelsens intäkter
Nettoomsättning
Summa intäkter
Stiftelsens kostnader m m
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Summa kostnader

2
3
4,5

Rörelseresultat

2017

2016

21 496 182
21 496 182

19 644 757
19 644 757

-4 570 678
-15 988 530
-216 308

-4 397 136
-14 356 171
-220 797

-20 775 516

-18 974 104

720 666

670 653

6 551
-113 699
-107 148

9 567
-105 673
-96 106

613 518

574 547

613 518

574 547

Finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

Årets resultat
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Balansräkning

4

Not

2017-12-31

2016-12-31

5
4

3 748 783
226 078
3 974 861

3 873 767
317 402
4 191 169

179 154
104 162
283 316

179 154
145 830
324 984

Summa anläggningstillgångar

4 258 177

4 516 153

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

2 414 669
268 364
865 483
3 548 516

1 189 101
99 788
518 772
1 807 661

Kassa och bank

4 075 862

4 207 986

Summa omsättningstillgångar

7 624 378

6 015 647

11 882 555

10 531 800

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar

6

Summa tillgångar
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Balansräkning

5

Not

2017-12-31

2016-12-31

2 770 312
613 518
3 383 830

2 195 765
574 547
2 770 312

7,9

2 994 272
2 994 272

3 591 557
3 591 557

7,9

561 284
747 978
895 587
3 299 604
5 504 453

356 837
554 059
764 291
2 680 910
4 356 096

11 882 555

10 717 965

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Fritt eget kapital vid årets början
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa bundet eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

8

Summa eget kapital och skulder
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Årsredovisning för 2017

Noter

Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre
företag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret.
Avskrivningar
Tillämpade avskrivningstider:
Byggnader
Inventarier, verktyg och installationer

50 år
5 år

Noter till resultaträkningen
Not 2

Arvoden och kostnadsersättningar

2017

2016

71531
0
71531

56375
0
56375

Ersättning till revisorer, Öhrlings PricewaterhouseCoopers
För revisionsuppdrag
Andra uppdrag

Not 3

Medelantalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter

Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till :
Kvinnor
Män
Löner och ersättningar har uppgått till:
Styrelse och verksamhetsansvarig
Övriga anställda

Erhållet lönebidrag
Sociala avgifter enligt lag och avtal inklusive särskild löneskatt
Pensionskostnader
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

16
17
33

15
14
29

585 077
10 693 957
11 279 034

559 026
9 222 724
9 781 750

-275236

-303362

3 519 277

3 157 748

801 158

730 378

15 324 233

13 366 514

Antalet styrelseledamöter uppgick per balansdagen till 7 ( 7) varav 3 ( 3 ) är män.
Verksamhetschefen är i likhet med föregående år en kvinna.
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Not 4

7

Inventarier, verktyg och installationer

2017-12-31

2016-12-31

2 105 294
0
-113 458
1 991 836

2 033 949
217 150
-145 805
2 105 294

-1 787 892
-91 324
113 458
-1 765 758

-1 837 884
-95 813
145 805
-1 787 892

226 078

317 402

9 056 357
9 056 357

9 056 357
9 056 357

Statligt investeringsbidrag

-2 407 200

-2 407 200

Ingående avskrivningar
Årets avskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 775 390
-124 984
-2 900 374

-2 650 406
-124 984
-2 775 390

3 748 783

3 873 767

Ingående anskaffningsvärden
Årets inköp
Årets försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

Not 5

Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärden, varav mark 400 tkr
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående bokfört värde
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2017-12-31
Not 6

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda hyror
Upplupna omvårdnadsintäkter
Upplupen intäkt Musicalprojektet
Övrigt

Not 7

385 752
66 395
214 803
198 533
865 483

372 927
16 000
0
129 845
518 772

561 284

356 837

960 000

1 279 228

2 034 272
3 555 556

2 312 329
3 948 394

Långfristiga skulder

Skulder som förfaller till betalning upp till ett år
Skulder som förfaller till betalning mellan ett och fem år
efter balansdagen
Skulder som förfaller till betalning senare än fem år
efter balansdagen

Not 8

2016-12-31

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Förutbetald intäkt kammarkollegiet
Förutbetalda omvårdnadsersättningar
Förutbetalt verksamhetsbidrag
Förutbetalda hyresintäkter
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter/ pensionsavgifter
Upplupen särskild löneskatt
Upplupna räntekostnader
Övrigt

605 426
437 348
1 381 250
298 680
437 288
426 611
160 356
0
139 612
3 886 571
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0
347 820
1 346 250
215 829
430 547
377 936
142 858
726
339 737
3 201 703
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VIKTIGA SAMARBETEN Politik Forskning Praktik Internationellt Lokalt Regionalt Fortbildning
Seminarium Konferens Göteborgs stad Göteborgs universitet Lerums kommun Mölndals
stad Partille kommun Göteborgsfontänen Folkuniversitetet Socialstyrelsen VGR Odd Fellow
NSPHiG Hjärnkoll Elings Ark Naturhistorska museet IBIS Arvsfonden AFIG och alla som stöder
oss i vårt arbete.

Aktivitetshuset, Café Koopen, Gyllingen och Korttidsboendet ligger centralt i Göteborg. Hållplatsen heter Svingeln
och här stannar många bussar och spårvagnar. Lätt att hitta! Vi finns här året om, i alla väder! Välkommen!
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