
 

 
 

 

Allomsorg S&R 
Korttidsverksamheten 

 

Allomsorg S&R har två olika typer av korttidsvistelse; med övernattning (helgverksamheten 

Högås) och utan övernattning för barn/ungdomar som inte kan/vill sova borta 

(fritidsverksamheten Lundis och Göta). Vi vänder oss till dig som har högfungerande 

autismspektrumtillstånd eller liknande funktionsnedsättning och är mellan 7 och 30 år.  

Vad vi gör 

Vi tycker att det är viktigt att du trivs hos oss och vi vill gärna att du kommer med egna 

förslag till aktiviteter eller matsedel. Hos oss finns många aktiviteter du kan prova på och vi 

gör även utflykter som exempelvis att bowla, gå på bio eller bada på äventyrsbad.  

Helgverksamheten sker framförallt på helger och skollov, fritidsverksamheten sker på 

eftermiddagar måndag-torsdag. Vi har fasta grupper med samma barn/ungdomar och 

personal som träffas regelbundet. Grupperna på korttids är indelade efter ålder och 

intressen. 

På vår korttidsverksamhet vill vi att det ska finnas en bra avvägning mellan roliga aktiviteter 

och tid för avkoppling. Vi försöker anpassa verksamheten så den ska passa just dig.  

Personal 

Vi har 15 platser på Högås. På Lundis och Göta består en grupp av ca 10 deltagare. 

Grundbemanning är en personal för tre deltagare. I vår engagerade och roliga personalgrupp 

finns bl a socionomer, fritidspedagog och lärare.  

Lokaler  

Vårt korttidshem Högås är en lantligt belägen kollogård som ligger utanför Vagnhärad. I 

samband med start av korttidsvistelse träffas vi i våra fritidslokaler i Solna eller på 

Södermalm för gemensam bilfärd till och från korttidshemmet. På fritidsverksamheten 

skjutsar vi dem som vill med bil till och från hemmet och aktiviteterna.  

Vårt korttidshem Högås har sjötomt med brygga. Här finns fina möjligheter till roliga 

uteaktiviteter. Vi har stora gemensamhetsutrymmen t ex fler tv-rum och rum för tv/dataspel, 

skapande verksamhet, pingis och biljard. Du delar rum med en kamrat eller bor själv. I nära 

anslutning till deltagarnas sovrum finns personalens sovrum. 

I våra fritidslokaler Lundis och Göta finns biljard, pingisbord, biosalong, flera datorer och 

TV-rum där man kan spela tv-spel. På fritidsverksamheten finns fina möjligheter att göra 

roliga saker tillsammans. När vi inte är i våra lokaler i Solna och på Södermalm så gör vi olika 

aktiviteter på stan.  2018-01-08 

Kontakt 

www.stodochresurs.se 

Verksamhetschef: Claes Andersson 

E-post: claes.andersson@stodochresurs.se 

Telefon:0709- 99 88 94,08-57917200 

Besöksadress: Stöd & Resurs/Allomsorg S&R, Lundagatan 5, 171 63 Solna 


