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LP-VERKSAMHETEN i Tyresö

Vårterminen 2006

Masten LP-center
har blivit det arbetsnamn som vi använder för vår LP-verksamhet i Tyresö. Verksamheten bedrivs
sedan november 2005 i ljusa trevliga lokaler på 3:e våningen på Bollmora Gårdsväg 8, vid Masten. I
samma trappuppgång finns också Friskis & Svettis och Pingstkyrkans Second Hand.
I verksamheten ingår kontaktverksamhet med utåtriktad uppsökande verksamhet och öppet hus 3
dagar i veckan samt mötesverksamhet på onsdagskvällar. Dagverksamheten består av samlingar och
arbetsträning där vävstugan, chokladtillverkningen samt arbete för Second Hand-butiken ingår. Vi har
under våren ställt i ordning ett datarum och håller på att bygga upp en verkstad för materialsortering och
reparationer av möbler och cyklar. Allt för att anpassa sysselsättningen efter de behov som våra vänner
har.

Samarbetsprojekt
I februari startades ett samarbetsprojekt tillsammans med missbruksenheten i kommunen. Det innebär
att de som önskar kan bli placerade på Masten LP-center som ett alternativ bland de övriga i
kommunens arbetsträning och sysselsättningsmöjligheter. Kommunens personal på missbruksenheten
besökte oss en morgon i april där de fick möjlighet att bli informerade om vårt arbete och se lokalerna.
Under våren har vi haft 6 planeringsbesök från missbruksenheten. Av dessa fungerar 1 plats f.n. och 2
har fungerat en tid.
För närvarande deltar ett 10-tal personer i verksamheten i olika omfattning beroende på behov och
möjlighet. Personliga planeringar görs för var och en, så att tider och arbetsträning anpassas. Varje dag
startas med en samling där vi läser bibeln tillsammans och samtalar, samt går igenom dagen.
Dessutom har vi haft en kurs på tisdagseftermiddagar förlagd till Tyresö som vi kallar ”Växa vidare”.
Den samlar ett 10-tal personer från hela Stockholmsområdet och riktar sig till dem som har kommit ett
stycke på väg mot drogfrihet.
I vår Second Hand-verksamhet tar vi även emot ungdomar som blivit dömda till samhällstjänst, och som
där får chans att arbeta av sina timmar och samtidigt möta andra människor i en positiv miljö. Där
kommer även personer från TYDA och tar del i verksamheten genom att få delta i olika uppgifter.
För att få till stånd ett bra samarbete med olika verksamheter som är berörda, har vi mött företrädare
från Arbetscentrum, Tyresö Kommun, Lennart Forsberg. Förhoppningen är att på olika sätt hitta vägar
för våra vänner att komma tillbaka in i samhället genom olika rehabiliteringsinsatser.

Aktiviteter
Under våren firades bröllop på LP-kontakten då en av våra medarbetare gifte sig. Vi har även deltagit i
olika arrangemang på andra håll och även gjort en del utflykter som till badhuset och Notholmen.
I mitten på juni hade vi glädjen att få se 2 av våra vänner döpas i Pingstkyrkan.
Medarbetare är f.n.: Göran Skoog och Krister Voitalainen som är anställda på heltid, samt Britt-Marie
& Sven Levin och Pia Stening som volontärer. Evy Hellberg är anställd på 50 % och har ansvaret för
Second Hand och arbetsledning. Dessutom finns en trogen skara frivilliga som hjälper till på olika
områden. Utan alla dessa skulle arbetet inte fungera.
Statistik för LP Tyresö Jan. - juni 2006: Antal besök på kontaktmötena: 380 (ca 17/ggr)
Antal besök på Öppet Hus:
67
Antal arbetsträningspass:
396 (á 3 – 5 tim.)
Våra öppettider: Månd., tisd. och torsd. Kl. 9-12. Kontaktmöte onsdagar kl. 19.00.
Telefonnummer till LP-kontakten Tyresö: 08-447 72 20 Göran Skoog kan nås på mob.: 070-239 14 63
Du som vill stödja vår verksamhet på LP-kontakten i Tyresö ekonomiskt, kan sätta in pengar på
Pingstkyrkan i Tyresö Bgnr: 5663-1815 och ange “LP-verksamheten“. Vi behöver också förbön!

