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nyheter

Tre generationer firar
när förskolan jubilerar

Riskfyllt att jobba
på äldreboenden
LÄNET Brister i arbetsmiljön
på särskilda äldreboenden
innebär risker för de anställda.
Vid en särskild satsning från
Arbetsmiljöverket besöks nu
olika boenden. Vid det här
laget har ett 40-tal inspektioner gjorts.
– Om till exempel en dement person blir orolig så ska
den anställda veta hur man
ska göra. Det måste finnas en
konkret riskbedömning för
att man inte själv ska drabbas, säger Agneta Karlström,
arbetsmiljöinspektör.
Ansvariga för äldreboendena uppmanas nu att rätta
till de brister som uppdagats.
Arbetsmiljöverket kommer att
kontrollera åtgärderna.

75-åringen på Sockenvägen är en av Sveriges äldsta.
Kajsa, 65 år, Lisa, 40 år,
och Elsa, 4 år – tillsammans utgör de tre generationer som alla gått på
förskolan Sockenstugan
i Enskede.
På lördag firar förskolan 75-årsjubileum.

Extra pengar till
små vårdföretag

4-åriga Elsa Björk visar ivrigt runt
i Sockenstugans lokaler. Hon är
en av 26 barn som går här i dag.
Sedan förskolan öppnade hösten 1936 har hundratals barn tillbringat sina dagar i den gröna trävillan och på dess tillhörande gård.
Kajsa Molin, Elsas mammas faster, var bara åtta månader gammal när hon började här i slutet på
40-talet. Att gå på dagis på den tiden var ovanligt. När Kajsas pappa
blev sjuk fick mamman ta över ansvaret för att försörja familjen och
Kajsa fick börja på förskolan.
– På sätt och vis var det ett sorts
utanförskap, det var konstigt på

LÄNET Småföretag inom vård
och äldreomsorg får möjlighet
att vässa sig i konkurrensen
mot större företag.
Länsstyrelsen och Almi
företagspartner har drygt 4
miljoner kronor att fördela till
företagen. En stor del av den
privata omsorgen är enligt
länsstyrelsen sprungen ur
landstingsvärlden och man
behöver därför hjälp med affärsutvecklingen.
Beslutet om extra pengar
kommer från regeringen.

– Och tänk vad mycket du fick
med dig när det gäller socialt samspel, hänsyn och empati, lägger
Lisa Molin Björk till.

Förskolan Sockenstugan är en av Sveriges äldsta förskolor. Kajsa Molin gick
här på 40–50-talet, Lisa Molin Björk på 70-talet och i dag går Elsa Björk här.
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den tiden att ha en mamma som
jobbade. Men jag var aldrig avundsjuk på barnen som var hemma, jag hade så oändligt mycket
roligare här, säger Kajsa Molin.
Hon minns dagar med mycket
musik, sång och teater. På den ti-

den hette förskolan Enskede Barnkrubba och föreståndarinnan
bodde själv i huset.
– Att jag kunde gå här har betytt
allt, min mamma hade inte fixat
det om inte förskolan fanns, säger
Kajsa Molin.

Hon är Kajsas brorsdotter och
lagom till att hon själv började på
förskolan, i början 70-talet, var tidens anda det omvända. Att gå på
dagis gjorde så gott som alla barn.
– Vi är ett gäng som gick här
som sedan följdes åt i skolan från
1:an till 9:an. I dag är vi vänner på
Facebook.
På lördag firar förskolan 75-årsjubileum med loppmarknad, bildspel och fika. I dag drivs den som
en ekonomisk förening där föreningen står för driften medan personalen är anställd av kommunen.
– Även om mycket har förändrats så sitter det i väggarna att det
här är en gammal förskola med
traditioner. Att vi själva äger huset
betyder mycket, säger ordförande
Svenne Junker.
l Janna Roosch Haraldsson
janna.roosch@mitti.se
tel 550 551 30

Invigningsfest
Vi håller koll
på trenderna!
Butiken är fylld
med inspiration och
hösten nyheter.
Välkomna!

www.raktpa.se

i Länna

20
%
på alla
tapeter!

TAPETYRA
i dagarna tre!

29/9, 30/9 & 1/10
I tre dagar har vi fullständigt snurriga priser
på alla våra tapeter – hela 20 % rabatt!

Stone D Årets nyhet 2011
Finns i fyra färger med skiftningar
i natur, grått och mörk granit.
Mosaico 1595:-/m2 • 15x15 cm 595:-/m2
30x30 575-/m2 • 30x60 495-/m2

Lignells väg 3, Länna, Tel: 08-741 20 10
Måndag-Fredag 10.00-18.00, Lördag 10.00-16.00

Välkommen till en nyöppnad interiörbutik –
den fräschaste söder om sta’n!

Varmt välkommen!

Haninge: Lignells väg 3. Tel: 070-566 53 09.
Öppet: Vard 6.30–18. Lör 10–15. www.nordsjoidedesign.se
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