
Stöd & Resurs  

Lunda Daglig verksamhet
Vi är en kreativ, utvecklande och arbetsförberedande daglig verksamhet för vuxna med diagnoser 

inom Autismspektrumet.  

Vad vi gör 
Stöd & Resurs erbjuder en arbetslivsinriktad daglig verksamhet för dig från 16 år och uppåt. Vi 

kartlägger dina unika intressen och kompetenser – och därmed kan vi erbjuda en anpassad, 

strukturerad och meningsfull tillvaro varje vardag i veckan. Målet är att bidra till en personlig 

utveckling och främja din delaktighet i samhället. På sikt är syftet alltid att maximera dina möjligheter 

att komma vidare ut i arbetslivet.  

Vi erbjuder bland annat en skapande verkstad med foto, målning, hantverk och pyssel. Vi har en 

teaterverksamhet vid namn Astroteatern, som deltagare är du med i en kreativ grupprocess där man 

skriver manus, repeterar, och sätter upp föreställningar. Det finns även möjlighet att delta i vår 

tidningsredaktion. Vi gör intervjuer och skriver reportage och artiklar som sedan publiceras i vår egen 

tidning Antenn Magasin. Vi har praktikcoaching, där vi arbetar utifrån ett kartläggningsmaterial som 

tar fasta på dina styrkor och intressen. Syftet är att kombinera dina önskemål och behov med målet 

för din dagliga verksamhet och därigenom finna en anpassad praktikplats. 

Vi har även aktiviteter inom motion och hälsa, vi gör studiebesök till potentiella praktikplatser, 

besöker olika museum och gör utflykter. När du börjar hos oss får du en kontaktperson, som blir ditt 

extra stöd på verksamheten. Våra måltider är gemensamma. 

Personal 
I personalgruppen finns flera beteendevetare, en socialpedagog samt personer som studerat 
socialpsykiatri och pedagogik. Alla har lång erfarenhet av att arbeta med personer inom 
autismspektrum. Med tanke på våra specialinriktningar har vi kompletterat med 
litteraturvetare, manusförfattare och skådespelare i vår personalgrupp. 

Hitta hit 
Verksamheten ligger på Lundagatan 7 i Solna. Det är en kort promenad från Solna Centrum 
tunnelbanestation, det går även bussar i nära anslutning till lokalen.  
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Kontakt 

www.stodochresurs.se

Verksamhetschef: Lina Lindqvist
E-post: lina.lindqvist@nytida.se

Telefon: 073-524 60 59

 Enhetschef: Sofia Fredriksson 

E-post: sofia.fredriksson@stodochresurs.se

Telefon: 073- 387 34 01 

mailto:sofia.fredriksson@stodochresurs.se



