Sollefteå kommun
Individ- och omsorgsnämnden

Brukarråd Hantverkshuset 110516
Närvarande:
Anne-Lie Eriksson
Monica Ivarsdotter
Monica Åkerlund
Laila Jakobsson
Christina Amcoff
Kent Berglund
Johan Holmberg
Elin Öberg
Christian Kottelin
Kjell Åström

Enhetschef (Kvickroten, Älven, Sportgränd)
Enhetschef (Hantverkshuset, Café me dopp, Café
Solgården, Björnen)
Handledare Björnen
Anhörig
Handledare, Älven
Junsele
Junsele
Sollefteå
Sollefteå
Anhörig

Anne-Lie hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
Vi börjar med att berätta vad vi heter, Christian är ny medlem.
Brukarnas frågor:
Kent från Junsele vill börja med tillverkning av fågelholkar, blomlådor, klyva ved och
rensa ogräs. Efter flytten till Gunillavägen så kommer det att bli så.
Johan från Junsele vill ha en flagga utanför nya aktivitetshuset, vi bestämmer att det
ska köpas in en fasadflagga.
Christian vill ha fler länsdanser, han har inte åkt på dem tidigare men ska gör det den
här gången. Han tar upp frågan igen senare.
En boende på Storgatan 38 vill att det ska vara tänt i trappan, som det är nu måste man
själv tända. Frågan tas upp med Chatrine, chef på stället.
Christian frågar om hans skyddskläder ska lämnas hos Fixarna och svaret är ja. Han
trivs bra på ICA Trollet och han ser fram emot att vara där 5 dagar i veckan.
Nytt från nämnden:
Ingen politiker var med på dagens möte..
Nytt från vår förvaltning:
Handikappridningen har börjat på Kvickroten, Älven rider tisdagar och torsdagar..
Älven ska flytta till Hantverkshuset och flytten kommer att ske under hösten. Det
finns en grupp som träffas för att planera.
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Junsele flyttar till nya lokaler på Gunillavägen 4, invigning 24/8 mellan 12 och 15.
Monica berättar om kontakt med olika företag för att hitta jobb.
Vallagruppen kommer att utökas med 2-3 personer
Det finns jobb på Småföretagens Hus och ICA Remsle, Monica funderar tillsammans
med personal vem som kan vara där.
Kvickroten ska ta över tillverkningen av Niptrollen.
Det kommer att vara en grupp från oss som ska arbeta på badhuset, vilka är inte klart
än. Nya badhuset kommer att öppnas under mars månad nästa år.
Det kommer att vara öppet hus på Hantverkshuset 24/5 på kvällen så att de som vill
får komma dit och titta.
Kjell Åström funderar hur informationen når ut till alla. Meningen är att
minnesanteckningarna skickas ut till alla gruppbostäder och grupper i daglig
verksamhet och gås igenom på varje ställe.
Christian berättar att de brukar ha husmöten på Långgatan och att han tycker att det är
bra. Han berättar också att han tycker att det känns bra att vara personal på ICA och
att det är kul att äta lunch tillsammans med den övriga personalen.
Vi läste igenom föregående protokoll.
Övriga frågor:
Inga övriga frågor
Nästa brukarråd
Plats: Junsele
Tid: 2011-08-12 kl. 18.00. Samåkning från kommunhuset Sollefteå kl.16:45,
meddela om du inte kommer
Mötet avslutades
Vi avslutade mötet med fika.

Monica Ivarsdotter
Sekreterare vid mötet

