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VIVIDANyttNr 4 | augusti 2008

ViViDa assistaNs NYHEtsBrEV FÖr PErsONaL OcH KuNDEr

Omslagsbilden föreställer Kaarina Kaikkonens konstverk ”Ur havets mörka djup” som kunde ses i Örebro under Open Art.

Nu 

8 
sidor!

Vi utökar Vivida Nytt  till 8 sidor som 

vanligt är det fyllt med information, 

nyheter och annat läsvärt. 

Vivida 
växer 

vidare

Ny personal på kontoret 
Sidorna 3 och 6

Festligheter på Vivida 
Sidan 7

Per, en händig anhörigvårdare 
Reportaget, sidan 4
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Ledarkrönika 

Vivida växer vidare
Hittills i år har vi satsat rejält på juridik 
med ytterligare en jurist och dessutom 
på utbildning. I höst fortsätter Vividas 
utbildningsprogram, du har väl anmält 
dig? Satsningen på utbildning är viktig 
för Vivida, både för oss som arbetsgivare, 
men också för att våra assistenter ska 
känna trygghet och omtanke. Dessutom 
ska våra kunder känna förtroende och 
kompetens. 

Kontoret växer också så att det knakar 

”Kompetens är viktigt för ansvaret, för om- 
tanken och för förtroendet. För alla delar,  
för oss och för er, för oss alla”. Kompetens 
är ett av Vividas kärnvärden och något vi vill 
värna om.

Kompetens

i fogarna. I det här numret berättar vi om 
några av de senast anställda, den senaste 
Leif Gelin, som tidigare arbetat på sjön 
i över 20 år! Dessutom får vi veta mera 
om Stefan, Anne och Majken. Vi kommer 
också att berätta om att flera nyanställ-
ningar är på gång. 

Med vänlig hälsning

Redaktören  

Omtanke, ansvar, Förtroende  
och Kompetens

Under våren och sommaren har du kunnat 
läsa om Vividas fyra kärnvärden, Omtanke, 
Ansvar, Förtroende och Kompetens. Dessa 
är mycket viktiga för oss och vi vill kunna 
värna om dem. De ska finnas med och 
genomsyra vårt arbete. 

Kontakt
Telefon:  019-555 43 00 
Fax:  019-555 43 99
Jourtelefon:  076-119 41 20 
E-post:  vivida@vivida-assistans.se
Besöksadress:  Skomaskinsgatan 6, Örebro 
Postadress:  Box 1814, 701 18 Örebro 
Hemsida:  www.vivida-assistans.se 

Ansvarig utgivare:  Patrik Anshelm 
Redaktör:  Rasmus Hammarlund

Kund- och personalfrågor:  019-555 43 20 
Juridiska frågor:  019-555 43 10 
Lön och ekonomiska frågor:  019-555 43 60 
Utbildning:  019-555 43 80 
Vivida Nytt:  019-555 43 55

Välkommen in på kontoret! 
En bild från Vividas kontor.
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Personalavdelningen växer mer 
Vividas personalavdelning har växt 
under senvåren. En ny personalansva-
rig finns nu på plats och dessutom 
finns nu också en personalansvarigas-
sistent. 

stefan ser fram emot mötet
Stefan Nilsson är 
31 år gammal och 
kommer ursprung-
ligen från Lands-
krona i Skåne. 
När han skulle 
börja plugga på 
universitetet blev 
det Stockholm där 
han stannade kvar 
innan han kom till Örebro. 

– Något jag ser fram emot i det här job-
bet är att få träffa kunder och personal och 
försöka hjälpa dem i vardagen.

Stefan är utbildad företagssjukgymnast 
och ergonom och kommer närmast från 
Landstingets företagshälsovård. Han har 
tidigare också arbetat som utbildare på 

Vivida men är nu anställd som personalan-
svarig. Familjen är hans sambo och deras 
nyfödde son. På fritiden tränar han gärna 
och umgås med familjen. 

Majken vill ha trevligt 
Majken Scherp är 
Vividas nya och 
första personal-
ansvarigassistent. 
Hon är uppvuxen i 
Värmland. Tidigare 
har Majken arbetat 
inom barnomsorg 
och skola i 30 år. 

-Jag ser fram 
emot att få använda mina tidigare erfaren-
heter och ha trevligt på jobbet. 

Hon bor i centrala Örebro tillsammans 
med sin sambo Lennart. Dessutom har 
hon två barn sedan tidigare äktenskap och 
dessutom två barnbarn. Fritiden ägnas åt 
barnbarnen, pyssla i kolonilotten, golf och 
bridge. 

Höstens utbildningar!
Under hösten kom-

mer utbildning-
arna hos Vivida 
att fortsätta. Etik 

i arbetslivet steg 1-3 kommer att ges vid 
flera tillfällen på några olika orter. Dess-
utom kommer en ytterligare omgång med 
arbetsledareutbildningar. För de som gick 
arbetsledareutbildningen i vår kommer 
en återträff under hösten. Förutom detta 

fortsätter även utbildningarna i hjärt- och 
lungräddning. Ergonomiutbildningen 
kommer också att fortsätta. Övriga önske-
mål om utbildningsinsatser kommer också 
att genomföras. 

För mera information kontakta Anna-
Karin Lilja 019-555 43 80, utbildningsansva-
rig på Vivida.  
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En härlig försommardag berättar Per 
sjöberg om sig själv och sitt liv. 
- Man bestämmer inte själv, plötsligt upp-
täcker man att man är anhörigvårdare. Till 
och börja med behövs lite hjälp här och där 
och med tiden allt mer och mer. 

Orden är Per Sjöbergs, 70 år från Örebro. 
Per kommer från Askersund ursprungligen 
bor i ett fint hus tillsammans med sin fru 
Barbro.  Barbro har MS och Per och deras 
assistent hjälper henne i vardagen. 

Tidigare har Per arbetat som yrkeslärare 
för att utbilda bilskollärare och även yrkes-
chaufförer. I Örebro har de bott sedan 1975 
och i huset de nu bor i sedan 1989. 

- Jag klippte bort innerväggarna på ett 
standardhus. Vi hade köpt en tomt vi ville 
ha och bygga ett handikappanpassat hus på 
det. Vi kunde därför inreda det på ett sätt 
så att det skulle passa oss. 

En rattus kottus
Per håller gärna på med olika saker, fram-
för allt snickeri. Han visar gärna hyllan, 
fågelholken och den mycket speciella Rått 
kotten som han byggt, en rattus kottus. 

- Jag gjorde den av en trasig hårborste 
som min dotter haft. 

Förutom huset i Adolfsberg har de 
också en stuga nere i Askersund. Dessutom 
brukar de gärna åka till någon av DHR:s 
anläggningar Sommarsol, Valjeviken och 
Dalheimers hus. De ska även åka till Dan-
mark på semester. Som om inte detta vore 
nog ska en av Pers gamla skjortor bli en del 
i ett konstverk. 

- En av mina gamla skjortor som Barbro 
inte tycker jag ska använda längre kommer 
att hänga på slottet på en utställning nu 
under sommaren. Det är en finsk konstnär 
som har en utomhusutställning. 

Utställningen är en del av Open art 
projektet som har hållits i Örebro under 
sommaren. 
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Vivida utökar sin ekonomiska service 
två nya medarbetare finns på eko-
nomin för att hjälpa till med Vividas 
ekonomiska service. 

anne trivs med arbetet
Anne Costyson är 
Vividas nya löne-
handläggare. Hon 
är 59 år gammal och 
är uppväxt i Motala. 
Numera bor hon 
på en gård några 
mil utanför Örebro 
tillsammans med 
sin make Lars. 

– Våra fyra barn är sedan flera år 
utflugna och vi har dessutom fem stycken 
barnbarn. 

Anne tycker att jobbet på Vivida känns 
spännande eftersom företaget växer och 
tycker arbetsklimatet är mycket trivsamt. 
Hon gillar dessutom att jobba med siffror 
så jobbet var helt rätt. Tidigare arbetade 
Anne som löneassistent åt Askersunds 
kommun. Fritiden ägnas åt trädgården, 
matlagning, kläder, barn och barnbarn.  

Leif gillar utmaningen på Vivida
Leif som är ny eko-
nomihandläggare 
är 61 år gammal 
och bor i Örebro 
där han också är 
uppväxt. Han har 
tidigare arbetat på 
medborgarskolan 
som redovisnings-
ekonom och Örebro 
kommun som administratör. Han tycker 
det känns bra och utmanande att få arbeta 
Vividas ekonomi. 

– Det känns bra att få arbeta med en 
välordnad ekonomi och få vara den som 
sköter den på bästa sätt medan Carin är 
mammaledig. 

Dessutom var Leif radiotelegrafist på 
den svenska handelsflottan mellan 1972 och 
1990 och var då med på fartyg över hela 
världen! Leif har varit mycket i Australien, 
Östasien och det har blivit några varv runt 
jorden. På fritiden ägnar han sig åt huset 
och trädgården. 

Ny personalansvarig börjar 
Pelle Fridman börjar på kontoret den 15 
augusti. Han kommer då arbeta som per-
sonalansvarig och kommer närmast från 
SISU idrottarna. 

ring oss: 019-555 43 00
Direktnummer till personalavdelningen:  
   019-555 43 20
Nummer för juridiska frågor: 
   019-555 43 10
Direktnummer till löneavdelningen:   
   019-555 43 60
Direktnummer för utbildningsfrågor:   
   019-555 43 80

tillökning bland de små 
Nu har det kommit flera till småvildarna 
på kontoret. Anna Thaberman fick den 25 
juli en son, Gustav. Han var 50 cm lång och 
vägde 3570 gram vid födseln. Familjen mår 
bra och storebror Felix är mycket stolt över 
sin lillebror. Vivida önskar ett stort grattis 
och önskar lycka till.
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Susanna i Alingsås 40 år! 
Stina i Handen, Stockholm 30 år! 
Hege i Skänninge 40 år! 
Caroline i Västerås 20 år! 

Nytt från personal och kunder 

Vivida vill gratulera! 
Vivida vill gratulera de som fyller år i september och oktober, nämligen: 

Joachim i Östersund 40 år! 
Tiina i Ramnäs 30 år!
Mario i Skövde 50 år!  

Vivida önskar ett stort grattis till er alla. 

sommarbröllop bland assistenter 
Två av Vividas assistenter i Eskilstuna, 
Rita Lundkvist (tidigare Autio) och Rolf 
Lundqvist har gift sig. Bröllopet ägde 
rum den 9 augusti tillsammans med nära 
och kära och dagen var riktigt bra på alla 
sätt. Ett stort grattis och lycka till önskas 
brudparet från Vivida. 

Tipsa oss gärna 
Vivida Nytt vill gärna veta vad som händer ute på arbetsplatserna. Skicka gärna in tips 
och bilder till oss. Enklast är att skicka till rasmus.hammarlund@vivida-assistans.se, 
du kan också ringa 019-555 43 55.

Rita och Rolf Lundqvist i Eskilstuna

Emma och Håkan i Heby 
Foto: Cecilia Säfström

En annan av Vividas assistenter, Emma Ekman 
som bor strax utanför Heby har också gift sig. 
Bröllopet skedde i Huddunge kyrka i Heby den 12 
juli och var bevittnat av nära och kära. Emma och 
hennes man Håkan Brandt hade så klart en under-
bar dag med mycket glädje och trevligt festande 
långt in på natten. Vivida vill självfallet önska 
brudparet all lycka och gratulerar hjärtligast.  
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saknar du iD-kort?
Många har redan fått sina ID-kort men 
vissa har inte hunnit få något ännu. Sak-
nar du ID-kort kan du vända dig till Ras-
mus Hammarlund på kontoret. Antingen 
ringa 019-555 43 55 eller maila ras-
mus.hammarlund@vivida-assistans.se. 
Lämna då bara namn, personnummer 
och den adress som du vill ha kortet 
skickat till. ID-kortet är personligt och 
ska visas upp tillsammans med godkänd 
legitimation. Däremot har inte kortet 
någon koppling till den arbetsplats du 
arbetar på. Kortet kan du använda för 
att följa med kunden på exempelvis fot-

boll, bio och liknande 
aktiviteter. tänk på 

tidrapporterna!
Det är viktigt att ni skickar in era tid-
rapporter till oss senast den 5:e 
dagen i månaden efter arbetad 
månad. Detta för att vi ska hinna 
gå genom alla underlag innan 
lönerna måste skickas till ban-
ken samt att vi ska rapportera 
in alla kunder som har beslut 
hos Försäkringskassan.

Kom ihåg att 
anmäla!
Om ni byter telefonnummer, adresser 
och liknande information är det viktigt 
att ni anmäler detta till Vivida. Detta för 
att vi lätt ska kunna få tag på er om det 
skulle vara något problem. 

Medarbetar-
undersökningen på 
gång 
Under våren genomförde Vivida en 
medarbetareundersökning bland sina 
assistenter. En rapport från den kom-
mer under den sena sommaren / tidiga 
hösten att publiceras på Vividas hem-
sida. Resultatet ser mycket bra ut och 
ger Vivida ett gott betyg.

Ö
pp

et
 h

us
 p

å V
ivida
Den 5 

september 
bjuder Vivida 

in kunder, 
anställda 

och 
anhöriga 
till öppet 
hus. Vi bjuder på 

kaffe och tårta klock-
an 14:00 - 17:00, varmt 

välkommen!


