
 

 

Daglig verksamhet 
Språnget Angered  
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Språnget Angered 
På Språnget kan du prova på olika arbetsuppgifter och vara i ett socialt sammanhang. Vi har 
flera inriktningar och aktiviteter som du kan välja mellan. Du kan ha din dagliga verksamhet i 
våra lokaler, ute på ett företag eller i utflyttad verksamhet.  

 

 

 

 

Språnget Angereds dagliga verksamhet 
Inriktning: Butik, Service och administration, Industri, produktion och teknik. 
Antal deltagare: På Språnget arbetar vi i grupper med fyra till fem deltagare i varje grupp. 
Personal: Coacher, stödassistenter, stödpedagog och övergripande stödpedagog. 
Verksamheten har också tillgång till fysioterapeut och arbetsterapeut. 
Måltider: Varierar beroende på arbetsplats. 
Tillgänglighet: Ej anpassad. 

Här hittar du oss 
Adress och område: Se respektive grupp. 
 

Frida Winter 
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Språnget  
På Språnget finns flera inriktningar och aktiviteter som du kan välja mellan. Vi arbetar 
aktivitetsbaserat. Du kan ha din dagliga verksamhet i våra lokaler, ute på ett företag eller i 
utflyttad verksamhet. 

 

Aktiviteter  
• produktionsarbete 
• sysslor kopplade till biodling, till exempel samla in honung, hälla upp honung på 

burkar 
• jobba i kök med att baka, laga mat eller ordna kaffe 
• hälsostärkande aktiviteter som promenader och matlagning 
• servicearbete utomhus, t ex fylla på kompostpåsar i tvättstugorna, tömma batteri- 

och glödlampslådor, städa i grovsoprum, kratta löv 
 

Här hittar du oss 
Adress och område: Angeredsvinkeln 29, Angered 
Hållplats för kollektivtrafik: Angeredsvinkeln 

 

 

 

 

 

Frida Winter 
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Utflyttad verksamhet Coop 
Välkommen till Coop, en av Språngets utflyttade dagliga verksamheter. Här får du arbeta i 
butiken Coop Bäckebol med att hålla ordning i hyllorna, plocka upp varor och hjälpa kunder 
tillrätta. Vi ansvarar också för frukosten för butikens personal varje morgon. Du arbetar med 
stöd av en stödassistent i butiken. 

Aktiviteter  
• Plocka upp varor • Hjälpa kunder till rätta  
• Fronta, ställa varor snyggt i • Ta hand om personalköket 

hyllorna • Förbereda frukost till personalen 
• Kontrollera datummärkning på på Coop 

varor • Arbeta på lagret 
 

Här hittar du oss 
Adress och område: Coop Bäckebol 
Hållplats för kollektivtrafik: Bäckebol Köpcentrum 
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Servicegruppen Angered 
I Servicegruppen Angered kan du arbeta med serviceuppgifter i kök som att ordna fika och 
göra smörgåsar. Servicegruppen servar kontoren i närheten med mindre uppgifter. Vi är ett 
härligt gäng som arbetar tillsammans utifrån en god struktur med varierande arbetsuppgifter 
i lagom tempo. 

Aktiviteter  
Vi skapar och anpassar arbetsuppgifter efter individens förmåga och önskemål.  
Du kan: 

• Göra olika serviceuppgifter på kontor 
• Göra smörgåsar 
• Fikaservice 
• Vi har även friskvård i form av promenader 

 

Här hittar du oss 
Adress och område: Angereds centrum 
Hållplats för kollektivtrafik: Angered Centrum 
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Vem kan få daglig verksamhet  
Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till daglig verksamhet enligt Lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ansök hos din socialtjänst. 
Läs mer på goteborg.se/dagligverksamhet 

 

Utflyttad verksamhet ICA Angered 
Välkommen till ICA Angered, en av Språngets utflyttade dagliga verksamheter. Här får du 
arbeta i butiken med att hålla ordning i hyllorna, plocka upp varor och hjälpa kunder tillrätta. 
Du arbetar med stöd av en stödassistent i butiken. 

Aktiviteter  
• Plocka upp varor • Hålla snyggt i butiken 
• Fronta, ställa varorna snyggt i • Lämna returvaror 

hyllorna • Hjälpa kunder tillrätta i butiken 
• Kontrollera datummärkning på 

varor 
 

Här hittar du oss 
Adress och område: Angereds centrum 
Hållplats för kollektivtrafik: Angered Centrum 
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