
Smedjan  
Smedjan är en arbetsinriktad daglig verksamhet för vuxna personer med Asperger 
syndrom/högfungerande autism personkrets 1, LSS. Smedjan riktar sig både till arbetstagare 
som vill ha en daglig sysselsättning, samt de som vill närma sig den öppna arbetsmarknaden 
genom praktik. 

Vad vi gör 
På Smedjan kan du arbetsträna i en anpassad miljö som så långt som möjligt ska likna en vanlig 
arbetsplats. Den praktiska arbetsträningen sker i lokalerna eller hos externa samarbetspartners. 
Arbetsuppgifterna anpassas utifrån arbetstagarens önskemål och förmåga. 
Hantverk – textil, snickeri och konstateljé. Smedjan har ett väl utvecklat samarbete med Röda 
korset (Kupan), som har en butik ett stenkast från vår verksamhet. De skänker oss material som 
vi bearbetar och modifierar. Sakerna vi tillverkat skänker vi sedan tillbaka till butiken för 
försäljning. Temat återbruk är centralt i verksamheten. Det finns naturligtvis även möjlighet för 
arbetstagare att arbeta med sina egna projekt inom hantverk. 
Data/media – I arbetsområdet data/media arbetar vi främst med grafisk formgivning, skapar 
film, fotografering och fotoredigering, samt musikproduktion. Vi hjälper även andra 
verksamheter med att skapa presentationsfilmer, hemsidor och dylikt. Det finns också möjlighet 
att träna på körkortsteori. 
Servicegrupp – Smedjans servicegrupp hjälper andra verksamheter med enklare uppdrag. Vi tar 
in förfrågningar och gör sedan en bedömning om det för oss är genomförbart. Exempel på 
arbeten inom servicegruppen kan vara att klippa gräs, sätta upp hyllor, måla, köra mat till 
verksamheter. Servicegruppen har egen bil och släp. 
Smedjan praktik och arbete – Smedjans arbetskonsulenter hjälper våra arbetstagare med att 
hitta en praktikplats. Målet är att finna en praktikplats som i så hög utsträckning som möjligt 
matchar arbetstagarens önskemål i kombination med stödbehovet. Det fortlöpande arbetet går 
sedan ut på att stötta arbetstagaren i att åstadkomma en lyckad praktikperiod och en ökad 
självständighet.  

Studie-/Arbetsplatsbesök – En eftermiddag varje månad erbjuder Smedjan 
studiebesök/arbetsplatsbesök eller åker till ett museum. 

Personal 
På Smedjan arbetar 9 personal inklusive enhetschef. 

Lokaler/Hitta hit 
Smedjan ligger i Danderyd. Vi har gångavstånd till fina strövområden och Roslagsleden. Det är 
enkelt att ta sig hit med en kort promenad från Mörby centrum eller med buss från Danderyds 
sjukhus. 
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Kontakt 

www.nytida.se 

Platssamordnare: platsakuten@nytida.se 

Telefon: 072-58 47 06 

Tf. Verksamhetschef: Anna-Maj Hedström, anna-maj.hedstrom@nytida.se   

Besöksadress: Sätraängsvägen 8, 182 36 Danderyd 

Postadress: Sätraängsvägen 8, 182 36 Danderyd 
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