
Smedjan  
Smedjan riktar sig till dig med Asperger syndrom/högfungerande autism och eventuell 
tilläggsproblematik. 

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. Vi har flera olika verksamhetsområden, bland annat praktik genom 
verksamhetsområdet Enigma Praktik och Arbete, EPA. På Smedjan/EPA har vi utöver 
möjligheten till praktik även produktion i textil, trä och ateljé, data/media, musikproduktion, 
kontorsarbete och diskussionsgruppen "Tankesmedjan". Vi erbjuder även friskvård och 
arbets- eller kulturinriktade studiebesök varje vecka. 

Syftet med verksamheten är att skapa en meningsfull vardag och öka möjligheterna att nå 
dina mål genom förberedelser i ett nära samarbete med dig, din LSS-handläggare och 
personalen på Smedjan/EPA. Under introduktionen identifierar vi tillsammans dina styrkor 
och träningsområden. Arbetsträningen förbereder dig för allt som förekommer i samband 
med ett arbete. När du slutar på Smedjan/EPA är vår ambition att du skall vara bättre rustad 
för en praktik eller ett arbete genom att du fått ökad förståelse för vad som krävs.  

Personal 
På Smedjan och EPA finns 9 anställda, 7 kvinnor och 2 män. Personalgruppen består av 
beteendevetare, arbetsterapeuter, socionomer, och hantverkspedagoger. 

 

Lokaler/Hitta hit 
Smedjan  
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. Tillgång till gratis parkering finns. 
 
EPA 
Det praktikinriktade verksamhetsområdet EPA har lokaler i Danderyd. Ofta träffas dock 
arbetstagare och arbetskonsulent/kontaktperson på den plats som passar arbetstagaren, 
antingen hos dig, ute "på stan" eller i våra lokaler.  
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Kontakt 

www.nytida.se 

Platssamordnare: platsakuten@nytida.se 

Telefon: 072-58 47 06 

Tf. Verksamhetschef: Anna Arrelöv, anna.arrelov@nytida.se  

Besöksadress: Sätraängsvägen 8, 182 36 Danderyd 

Postadress: Sätraängsvägen 8, 182 36 Danderyd 
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