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Solhaga by som har sitt säte i Lödöse 
erbjuder boende med särskild ser-
vice till barn, ungdomar och vuxna, 
samt daglig verksamhet inom LSS. 
Så framgångsrikt att verksamheten 
kraftigt vuxit de senaste åren.

Solhaga bys verksamhet startades i Lödöse 
herrgård redan 1951 av pionjärerna Ingegerd 
och Arvid Ekman. Moderföretaget i Lödöse 
ingår idag i Solhagagruppen som är ett le-

Gott liv – hela livet

dande företag inom funktionshinderområdet, 
med ca 800 medarbetare. 

Alla med funktionsnedsättningar har möjlig-
het att leva ett gott liv – hela livet. Denna devis 
och ett starkt kvalitetsfokus är drivkraften och 
rättesnöret i för Solhagagruppen. Solhaga by  
bildar tillsammans med LSS-företaget Bergs-
hyddan utanför Jönköping Region Väst.

- Vi utvecklas hela tiden genom ett starkt 
kvalitetsfokus och tydligt brukarperspektiv. 
Det är det individuellt utformade stödet som är 

Solen lyser på Solhaga by – ett kvalitets- och forskningsdrivet tjänsteföretag i kraftig tillväxt. 
Företagets tjänster inom LSS-området efterfrågas allt mer av kommuner, brukare, deras 
anhöriga och gode män, idag från 28 olika kommuner och stadsdelar. På bilden kvalitetschef 
Sofia Johansson och vd Liselotte Björserud.

Tel: 010-707 57 05  •  010-707 57 11
liselotte.bjorserud@solhagagruppen.se  •  sofia.johansson@solhagaby.se

www.solhagagruppen.se

          Vi är aldrig större än den 
enskilde individens behov”

kärnan i verksamheten för att skapa en trygg 
och meningsfull vardag. Vi är aldrig större än 
den enskilde individens behov, menar kvali-
tetschef Sofia Johansson.

Harmoni i livet
Solhaga by har en bred erfarenhet av stödinsat-
ser till personer med Autismspektrumtillstånd 
som också kan ha en intellektuell funktions-
nedsättning på såväl tidig som hög utveck-
lingsnivå. Man har också en lång erfarenhet av 
att erbjuda insatser till personer med komplexa 
behov och utmanande beteende.  

Solhaga by arbetar i team med en helhetssyn 
kring varje individ. Teamet består av pedago-
ger, psykolog, sjuksköterska och arbetstera-
peut.

- Vi vill, inte minst för barn och ungdomar, 
kunna erbjuda en helhetslösning som innefat-
tar alla livsområden; boende, skola och fritids-
verksamheter. Därför har sökt tillstånd hos 
Skolinspektionen för att starta en grundsär-
skola med tolv platser höstterminen 2011. Vi 

kommer att arbeta utifrån TEACCH grund-
läggande värderingar, och vi kommer att ut-
veckla den vardagsnära fritidsverksamheten. 
Vi planerar även för att starta upp ytterligare 
ett boende för barn och ungdomar förklarar 
Liselotte Björserud.

I framkant på utvecklingen
Solhagagruppen inledde 2009 ett samarbete 
med Dr John M Dougherty, University of 
North Carolina, USA. Han, en auktoritet på 
området, har utvecklat TEACCH (Treatment 
and Education of Autistic and related Com-
munication handicapped Children), det vill 
säga habilitering och undervisning av barn, 
ungdomar och vuxna med autism och au-
tismliknande tillstånd. Programmets uppgift 
är att ge stöd till personer med autism eller 
autismliknande tillstånd och deras familjer. 

- Vi är ett framgångsrikt kvalitets- och 
forskningsdrivet tjänsteföretag, idag kom-
munens näst största arbetsgivare med 240 
anställda. Vi prioriterar lokala underle-
verantörer och vi anställer varje sommar 
många ungdomar. Vi ser också gärna ett än 
mer utvecklat samarbete med närliggande 
kommuner inom till exempel kompetensut-
vecklingsfrågor.

Solhaga by har även verksamhet i Ale och 
Lerums kommuner.

Swedbank i Lilla Edet står 
redo att som finansiell 
partner möta framtidens 
expansion av Lilla Edet.

- Vi har lokalkompeten-
sen, expertisen och korta 
beslutsvägar, lovar kon-
torschef Berth Karlsson.

Swedbank är marknadsledande 

Din personliga bank i Lilla Edet

fullservicebank i Lilla Edets kom-
mun och mån om att följa kunderna 
genom hela livet och skapa finan-
siell trygghet. Swedbank är en part-
ner att lita på.

- Vi vill finansiera händelser och 
behov under kundens olika skeen-
den i livet. Därmed ska vi bidra till 
att kunden upplever en ökad livs-
kvalitet. 

Dina personliga 
bankmän på Swedbank
i Lilla Edet.

Tel: 0520-48 61 50
Storgatan 17

www.swedbank.se

           Vi vill finansiera händelser 
och behov under kundens olika 
skeenden i livet”

Swedbank i Lilla Edets centrum 
kan hantera alla förekommande 
bankärenden för privatpersoner 
samt små- och medelstora företag, 
inklusive skog- och lantbruksföre-
tag.

Personlig bankman
Swedbanks kontor är till för när-
marknaden, därför har Swedbank 

en mycket decentraliserad organi-
sation, där besluten tas nära verk-
samhetsområdet. Swedbank är 
medarbetarna på de lokala konto-
ren, och lite till. 

- Från och med 2010 är vi en 
egen enhet. Vår duktiga personal 
har mandat att ta egna beslut, där 
snabba och raka besked uppskattas 

av våra kunder, inte minst när det 
handlar om bostadslån. Hos oss får 
du som kund en bankman att prata 
med oavsett uppdrag.

Kontoret nyttjar specialister i 
banken i de fall man bedömer att 

fördjupad kompetens är till nytta 
för kunden. Det kan till exempel 
handla om komplicerade skatte-
frågor eller juridiska ärenden.

Ljus famtid
Berth ser goda framtidsutsikter i 
Lilla Edets kommun. 

- Korta resvägar, bra prislägen 
på bostäder, na-
turnära lägen och 
bra upplevelse-
miljö gör att kom-
munen kommer 
att växa, framför 
allt i Lödöse vid 
den nya pendel-
tågsstationen. Vi 

upplever en hög aktivitet i Lilla 
Edet idag och vi står på tårna för 
att erbjuda våra tjänster på denna 
marknad, säger Berth Karlsson, 
kontorschef sedan ett år tillbaka.
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