
Backlöken  
 

Törngården är en Ekonomisk förening som startades 1994 och riktar verksamheten till 
personer med autism och utvecklingsstörning.   
 

Vad vi gör 
Alla människor har rätt att komma till ett arbete som man trivs med. Därför är verksamheten 
anpassad efter dina önskemål och behov. Tillsammans tar vi fram aktiviteter som just du 
tycker är meningsfulla, utvecklande och intressanta. Här har du också möjlighet att träffa 
och umgås med andra. 
Exempel på aktiviteter vi gör idag är hantverksarbeten som textiltryck, måleri och 
smyckestillverkning. Vi har ett snickeri, utför trädgårdsarbete och använder vår buss för att 
göra olika ärenden. Vi har en liten butik där vi säljer våra produkter. Varje år har vi en 
julmarknad som är mycket uppskattad.  
Miljön är strukturerad och visuellt anpassad för personer med autism. Målet med 
pedagogiken är att stödja och stärka din självständighet, kommunikationsförmåga och 
integritet.  
Du kan välja om du vill ta med din egen mat eller beställa och köpa mat som levereras från 
en restaurang.   
 

Personal 
Backlöken arbetar välutbildade medarbetare med lång erfarenhet. Verksamheten anpassad 
till personer med autism och alla medarbetarna är väl förtrogna med de svårigheter som 
autism och utvecklingsstörning kan medföra för den enskilde individen.  
På verksamheten finns plats för 15 deltagare. I personalgruppen är vi 11 medarbetare, 6 
kvinnor och 5 män. Hos oss arbetar lärare, fritidspedagog, hantverkspedagog, socionom. Alla 
medarbetare har stor kunskap om autism och utvecklingsstörning och vi har kontinuerlig 
vidareutbildning inom området.  
 
 

Lokaler/Hitta hit 
Dagverksamhetens lokaler är ljusa och generöst tilltagna. Vi har en stor tomt som inbjuder 
till uteaktiviteter och trädgårdsarbete. I omgivningen finns promenadvägar i skogsmiljö samt 
närhet till affärer och stadsmiljö. Verksamheten ligger ca 200 meter från busshållsplatsen 
med anknytningar till Barkarby, Jakobsberg och Vällingby.   
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Kontakt 

www.nytida.se 

Platssamordnare: platsakuten@nytida.se 

Telefon: 020-66 20 20 

Verksamhetschef: Kenth Ankerhag, kenth.ankerhag@nytida.se  

Besöksadress: Backlöksvägen 3, 165 77 Hässelby 

Postadress: Backlöksvägen 3, 165 77 Hässelby 
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