
KROKSTORP. När 
Krokstorp 15-årsjubi-
lerade i söndags bjöds 
brukarnas anhöriga 
och goda män in till ett 
festligt firande.

Personalen hade 
dukat upp med kaffe 
och smörgåstårta.

Samtidigt sändes 
en tanke till Karl och 
Agnes Hansson, som lät 
skänka en halv miljon 
kronor och donerade 
mark så att verksamhe-
ten kunde startas.

Karl och Anges Hansson lever 
inte längre, men minnet av 
dem kommer för alltid att 
finnas kvar på Krokstorp. 
Det var det givmilda parets 
donation som gjorde att två 
boende och daglig verksam-
het för personer med autism 
kunde upprättas i Ale.

– Karl och Agnes var båda 
oerhört kärleksfulla perso-
ner, säger Viveca Gustavs-
son, som var med och star-
tade upp verksamheten på 
Krokstorp.

Makarna Hanssons dotter, 
Eva-Britt, bor tillsammans 
med nio andra brukare på 
Krokstorp. Eva-Britt är med 
sina 64 år äldst av de boende, 
övriga är runt 30-årsåldern.

– Nio av de tio brukar-

na har bott här sedan invig-
ningen, förklarar enhetschef 
Monica Löfgren.

Från början var det Lands-
tinget som drev verksamheten 
på Krokstorp, innan det över-
gick i kommunal regi 1996. 
Krokstorp omfattas idag av 
35 heltidstjänster, som an-
svarar för de boende och den 
dagliga verksamhet som finns 
på gården.

– Det som gör Krokstorp 
så speciellt är den underba-
ra miljö som omger oss. Vi 
promenerar mycket och går 

ofta en tur till skogen, säger 
habiliteringspersonal Anette 
Määttä och fortsätter:

– Dagverksamheten i la-
dugården består av en mängd 
olika aktiviteter. Brukarna 
sågar ved som sedan används 
i vår kakelugn, de tar hand om 
hönorna vars ägg vi bakar på. 
Sommartid sköter vi om fåren 
och tidigare har vi även haft 
grisar och hästar.

Den dagliga verksamheten 
kommer att utvecklas under 
nästa år. Det som tidigare 
var boningshus för Karl och 
Agnes Hansson ska i framti-
den kunna nyttjas för diverse 
aktiviteter.

– I och med ombyggnaden 
får vi lokaler som är anpassa-
de efter dagens verksamhet, 
säger Monica Löfgren.

Krokstorps något förse-
nade 15-årsjubileum blev en 
trivsam tillställning där bru-
kare, anhöriga och perso-
nal firade tillsammans. Stäm-
ningen runt långbordet var 
verkligen på topp och alla såg 
ut att trivas.

– Jag har ett fantastiskt 
roligt jobb, den ena dagen 

är aldrig den andra lik. Jag 
trivs verkligen på Krokstorp 
och med de människor som 
bor här. Alla har ett lika stort 
värde och därför måste också 
varje individ behandlas olika, 
avslutar Anette Määttä.
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GOTT NYTT K÷K!
JUST NU: KAMPANJERBJUDANDE!

V‰stkustkˆk i Ale AB
Mats  070 - 410 92 00

Rickard  070 - 510 95 66

Kontakta oss fˆr gratis 
kostnadsfˆrslag.

LÅT HANTVERKET LEVA!

TRÄSLÖJD för alla 44 tim
Vid 11 sammankomster lär vi oss under sakkunnig
ledning att förvandla råmaterialet till vackra prydnads- 
och nyttoföremål.
Tid: Tisdagar kl 18.15-21.30 Start den 29/1
Lokal: Himlaskolans slöjdsal
Ledare: Gunnar Wiik
Avgift: 1.080 kr exkl material

SILVERSMIDE 15 tim
Helgkurs 7-8 mars, NYBÖRJARE
Helgkurs 14-15 mars, FORTSÄTTNING
Tid: Fred. kl 18.00-22.00 lörd 9.00-17.00
Vi lär oss att tillverka bland annat medeltida smycken 
i 925-silvertråd
Lokal: Himlaskolans slöjdsal
Ledare: Patrik ”Patte” Nilsson
Avgift: 690 kr exkl material

ANMÄLAN SNARAST
till NBV, Tel: 0520-42 84 80

NBV Väst
Ett studieförbund med samhällsengagemang!
Besök oss på: www.nbv.se/vast

Tårtkalas när Krokstorp 15-årsjubilerade
– Och nästa år utvecklas den dagliga verksamheten

Det var dukat till tårtkalas när den kommunla verksamheten på Krokstorp 15-årsjubilerade i 
söndags.

Anette Määttä arbetar på Krokstorp och är kontaktperson 
för Göran Bäckström, en av tio totalt tio boende. Här går de 
igenom veckans schema och de aktiviteter som väntar.

Eva-Britt Hansson, dotter till 
Karl och Agnes Hansson som 
lät skänka pengar och donera 
mark för uppförandet av bo-
endet Krokstorp. Eva-Britt 
fanns givetvis med under ju-
bileumsfirandet och efter 
fikat slog hon sig till ro med 
en veckotidning. 

AUTISM
Med autism och autismliknande till-
stånd avses här ett speciellt möns-
ter i utvecklingen från tidig barn-
dom med en triad av symptom inne-
fattande
• begränsning av förmågan till ömse-
sidigt socialt samspel,
• begränsning av förmågan till ömse-
sidig kommunikation och

• begränsad variation i beteende och 
intressen.
Personer med autism och autism-
liknande tillstånd har dessa svårig-
heter gemensamma men skiljer sig 
annars åt i lika hög grad som perso-
ner i befolkningen i stort.

Källa: Riksföreningen Autism
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