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Vad är väntjänst? 
 
Väntjänsten i Säters kommun består av olika frivilliga 
organisationer, till exempel Svenska kyrkan, PRO, SPF samt 
St. Skedvi baptistförsamling. 
 
Väntjänsten är en icke kommunal verksamhet som bygger på 
ideellt arbete, i form av ett socialt stöd till en annan 
medmänniska Väntjänsten kan ses som ett komplement till 
kommunens hemtjänst och dess insatser är kostnadsfria för 
mottagaren. 
 
Vad väntjänsten kan hjälpa till med: 
Väntjänsten kan t.ex. besöka dig där du bor, sitta ner och 
samtala en stund, eller följa med på en promenad eller utflykt. 
Vissa organisationer erbjuder även sällskap och stöd när du 
skall besöka t.ex. frisör, bank eller kyrkogården. Hör efter med 
din väntjänst vad de har att erbjuda. 
 
Väntjänsten hjälper dock inte till med fysiska sysslor som  
snö skottning, städning etc. 
 
Alla väntjänstombud har givetvis tystnadsplikt vilket innebär att 
det ni samtalar om eller den information som ombuden 
kommer i kontakt med stannar hos dem. 
 
Väntjänstens insatser är kostnadsfria för mottagaren, men om 
ni åker buss tillsammans får du även betala för din väntjänst. 

 
 
 
 
 



 
 
Gustafs och Silvberg 
 
Kontaktpersoner:  
Anna-Lisa Westberg 0243-24 04 78 
Karin Emilsson 0243-879 08, 070-510 96 71 
 
Tisdagar: Promenad från Enbackagården till 
församlingshemmet för gemensam fika. Promenaden 
Startar kl. 10.20 och fikasamvaron mellan kl.11:00 - 12:00. 
 
Onsdagar: Varannan vecka sopplunch i församlingshemmet 
kl. 11:00 - ca:13:00 
Midsommarveckan firas midsommar på Enbackagården + fika 
 
Erbjuder hembesök samtal efter individuella önskemål 

 

Här finns väntjänsten i Säters kommun 
 
Säters väntjänst 
Kontaktpersoner: Anna-Lena Nihlman 0225-48 89 04 
 
Träffpunkter: 
Måndagar: Coriandergården kl. 10:00 - 11:30. 
 
Tisdagar: Coriandergården kl. 10:30 -12:30 
 Promenader med boende på Fågelsången kl. 13:30 
 
Torsdagar: 
Borgmästarvägen 4A kl. 10:30 - 12:00 
Fågelsången rum Klippingen kl.14:00 - 16:00 udda veckor 
 
Fredagar: Fågelsången kl. 10:30 - 11:30 i Kristinerummet 
 
 
Stora Skedvi väntjänst 
Kontaktpersoner:  
Ulla Eriksson 0225-402 11 
Inger Grundström 0225-512 84  076-847 59 23 
 
Tisdagar: Ny bingo kl.13:00 udda vecka  
Onsdagar: Sittgymnastik på Skedvigården för  
 alla kl.12:00 -15:00 
 
Tordagar: Promenader sommartid 
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