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Vi vänder oss till dig som tillhör personkrets 1 inom LSS.   

Vad vi gör   
Vårt företagsnamn är AFU Sequitur där AFU står för Arena För Utveckling - vi vet att alla kan 
utvecklas. Vad är var och ens drömmar och mål? Vill deltagare jobba på en extern praktikplats? 

Utvecklas inom estetiska ämnen? Lära sig mer om kost och motion? Fördjupa sig inom 

programmering? Arenan kan se ut på många olika sätt och vårt arbete är att skapa förutsättningar 
för utveckling.  All verksamhet är individuell och dina målsättningar är det som styr verksamheten.    
I vår metod så finns det möjlighet att ta del av enskilda såväl som gruppaktiviteter. Vi har idag sex 
verksamhetsinriktningar som vi bygger den dagliga verksamheten på:   

- Jobb    

- Utbildning   

- IT och Programmering   

- Spel och Gaming   

- Musik och Skapande    

- Träning och Hälsa   

Inom verksamhetsinriktningarna så finns ett brett utbud av aktiviteter att välja mellan. Som 
deltagare behöver du inte välja en enskild inriktning utan kan själv välja inom hela utbudet, har du 

dessutom egna förslag på andra aktiviteter än vad som finns idag så välkomnas alla förslag. Allt ska 

vara individuellt upplagt utifrån deltagaren själv.    

Inom AFU Sequitur har vi medarbetare som har hög kompetens inom alla våra 
verksamhetsinriktningar. Sequiturs verksamhet finns hög kompetens inom programmering, 
webbdesign, musik och träning.   

   

Personal  

All personal på Sequiturs verksamhet har högskoleutbildning eller annan utbildning som är 

relevant för verksamheten. Vi har anställda socionomer, arbetsterapeuter, hälsopedagoger, 

programmerare och musiker. All personal är väl insatta inom LSS och har många års 

erfarenhet av daglig verksamhet.   
   

Lokaler/Hitta hit   

Enheten AFU Sequitur ligger nära Vällingby centrum. Det går lätt att ta sig hit med 

tunnelbana bussar. Närmaste tunnelbanestation är Johannelund.    
   

Kontakt  
www.arenaforutveckling.se 

Verksamhetschef:  Ulrica Andersson  
E-post:  ulrica.andersson@arenaforutveckling.se  
Telefon: 070 453 15 73  



Biträdande verksamhetschef:  Camilla Lundqvist 

E-post:  Camilla.lundqvist@arenaforutveckling.se  
Telefon: 076 697 27 16 

Besöksadress: Sorterargatan 23, 162 50 Vällingby   


