Askim-Frölunda-Högsbo

Välkommen
till Axet

www.goteborg.se/axet

Tillsammans skapar vi en bra verksamhet
utifrån dina behov och möjligheter.
Bättre tillsammans
Axet är en daglig sysselsättning för dig med en
psykiatrisk diagnos. Hos oss får du tillhörighet i en
familjär grupp där vi utvecklar verksamheten tillsammans
efter dina och gruppens intressen och förutsättningar.
Vi deltar aktivt i Göteborgs utbud av aktiviteter och besöker exempelvis
utställningar, naturområden och muséer. Tillsammans ordnar vi föreläsningar
om ämnen som är angelägna för oss och du kan vara med på fysisk träning
och avslappning.
Du kan måla, göra glashantverk, ägna dig åt trädgårdsodling och delta i den
dagliga matlagningen tillsammans med personal. Aktiviteterna deltar du i
individuellt eller i grupp, allt efter hur du mår och orkar.

Att bli en av oss
Du som vill delta i vår verksamhet har en psykiatrisk diagnos och bor i
Askim-Frölunda-Högsbo, eller i någon annan stadsdel i Göteborgs Stad. Du
behöver ett biståndsbeslut från en socialsekreterare som bedömt att du
behöver arbetsrehabilitering eller arbetsliknande sysselsättning.
Vi har ett nära samarbete med boendestödjare, gruppbostäder och handläggare inom socialtjänsten. Tillsammans skapar vi en bra verksamhet utifrån dina behov och möjligheter.

Kom på studiebesök
Välkommen att komma på studiebesök, du kan kontakta oss själv för att
boka en tid eller så kan din socialsekreterare, din handläggare på stadsdelsförvaltningen eller personal inom psykiatrin kontakta oss.
Vi finns på Tvärhandsgatan 14 i Högsbo.
Telefon 031-366 06 48
Närmaste busshållplats är Tvärhandsgatan och närmaste spårvagnshållplats
är Lantmilsgatan eller Marklandsgatan.

Tvärhandsgatan 14
031-366 06 48
goteborg.se/axet

Närmaste busshållplats är Tvärhandsgatan och närmaste
spårvagnshållplats är Lantmilsgatan eller Marklandsgatan.
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Göteborgs Stad 180418-004-137 Foto: Lo Birgersson, Klas Eriksson samt verksamheten

Axet har öppet
Måndag–torsdag kl: 09.00–15.00
Fredag kl: 09.00–12.30
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Göteborgs Stad satsar långsiktigt och uthålligt på att
minska skillnader i livsvillkor och hälsa, därför driver
stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo Axet som är en daglig sysselsättning för personer med psykiatrisk diagnos.

