
 
 

 

Nyhetsbrev 
 

 

 

Kära kunder och medarbetare 
 
Sommaren har äntligen kommit, underbart!  
Vi har en stark team-ihop känsla här på 
Livihop och vi fortsätter att arbeta efter vårt 
motto - vi ger mer tillbaka. Vi hoppas att ni är 
nöjda med den service ni har fått under 
rådande omständigheter med Covid - 19 och 
att vi lever upp till de förväntningar ni har. 
För att ge mer tillbaka har vi startat ett 
ambassadörsprogram, där kunder kan bistå i 
förbättringen av assistansen samt bolagets 
utveckling. Vi tillhandahåller även 
samarbeten med hjälpmedelsföretag som 
Mollii och Eloflex, för mer information 
kontakta din kundansvarig.  
Vår expansion är i full gång och vi har fått in 
nya kunder, kundansvariga och 
ambassadörer på följande orter: Norrköping, 
Sundsvall och Örnsköldsvik.  
Jag tycker det är härligt att se sån entusiasm 
och tillit till Livihop och jag önskar er en fin 
sommar! 
Har ni några frågor är ni alltid välkomna att 
kontakta mig.  
 
Vänliga hälsningar, 
Nils Stiernstedt, VD Livihopgruppen 

 

 

 

 

 



  

Covid - 19: Status Quo 
Covid-19 har drabbat oss alla, på olika sätt, 
och vardagen är sig inte lik. Inom Livihop finns 
det många som är i riskgrupp. Det har varit en 
stor utmaning inom flera av våra 
verksamheter att hitta arbetssätt och material 
som klarar de utmaningar vi ställs inför. I 
dagsläget vet vi inte alls hur detta slutar, men 
många har gjort ett fantastiskt arbete för att vi 
ska klara denna svåra situation så bra det 
bara går, och skydda de som kan drabbas 
hårdast, vilket till stor del fungerat, något som 
vi är oerhört glada och tacksamma för. Har ni 
några frågor är ni alltid välkomna att kontakta 
mig, Patrik Bergström, Affärsområdeschef 
Boenden, 
email: patrik.bergstrom@livihopgruppen.se oc
h tel: 010-17 55 704.  

 

 

Madeleine Palmgren - 
ambassadör för Livihop 
Ambassadörsprogrammet är ett program för 
dig som är kund och vill samarbeta med 
Livihop. Det innebär att vara kulturbärare av 
företagets värderingar och attityder.  
Här är Madeleine Palmgren, ambassadör för 
Livihop alldeles egna story:  
Jag brinner för att kämpa för tillgänglighet, 
delaktighet och alla människors lika värde. 
Detta gör jag delvis genom ett stort och brett 
föreningsengagemang. Jag är aktiv i ett 
flertal föreningar. Dels 
funktionshinderföreningar men även 
hyresgästföreningen, kulturföreningar, 
Dansbanan i Brandbergen mm. Jag har även 
flera förtroendeuppdrag inom 
kommunpolitiken i Haninge kommun. 
Jag kämpar även med min egna kamp för 
tillgänglig kollektivtrafik. Detta innebär att jag 
envisas med att nästan uteslutande åka 
kollektivtrafik när jag skall förflytta mig längre 
sträckor. Självklart gillar jag även 
promenader med min Permobil. Mina 
assistenter har ett ganska tufft jobb att hänga 
med i mina svängar och finnas med och 
assistera mig var jag än befinner mig. 
Med Livihop kan min assistans vara så 
flexibel som både jag själv och mina 
engagemang kräver. Många av mina 
uppdrag är svåra att tidsbestämma i förväg. 
Dessutom uppkommer lite akuta och 
oplanerade insatser ganska ofta. 
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Tack vare att jag själv får vara så delaktig i 
min assistans så går oftast pusslet ihop. Jag 
har svårt att vara inaktiv och passiv. 
Det är även roligt att Livihop verkar för 
delaktighet och social samvaro med olika 
aktiviteter. 
– Madeleine Palmgren, ambassadör Livihop 
Vi tackar Madeleine för att hon delade med 
sig av sin historia och det är glädjande att 
höra hon är nöjd med sin assistans. Vill du 
också bli ambassadör och träffa oss oftare? 
Kontakta Christine Palm på email: 
christine.palm@livihopgruppen.se eller tel: 
0736 428 875.  
Vi ser fram emot att höra din historia!  
 

 
Livihop Falun 
 

 

För er som inte råkat ut för mig ännu så ska jag först presentera mig. Anders Ragnarsson 
heter jag och är bosatt i Falun där jag också jobbar på lokalkontoret. Jag har arbetat inom 
personlig assistans sedan 2004 och är nu utbildningsansvarig på Livihopgruppen. 

Min barnsligt fundamentala tanke om utbildning och kompetensutveckling i ett bolag är att 
det ska kännas kul och motiverande att utveckla sig i sin roll. För att kunna göra dessa 
saker så behövs en kultur och struktur inom företaget och det är där jag kommer in. 

Målet är att vi inom Livihopgruppen ska vara ledande i Sverige inom vårt gebit på att ta vara 
på den kompetens som finns ”in house” men också utveckla oss i vår egen utbildning, både 
som medarbetare och tjänstemän. Det här är ett mål som är enormt men absolut inte 
omöjligt att nå. 

Det jag jobbar med just nu är dels att hitta en läroplattform för våra digitala utbildningar, dels 
bygga en trappa för hur utbildningar ska hållas inom bolaget. Utöver det så håller jag på att 
ta fram en digital utbildning för basala hygienrutiner samt massa annat spännande. 

De fysiska på plats-utbildningarna är det många som längtar efter och de kommer att dra 
igång så fort pågående pandemi lugnar ner sig och vi kan träffas som vanligt igen.  



Har ni några frågor så är det bara att höra av sig på 
email: anders.ragnarsson@livihopgruppen.se eller 010-150 72 33.  

 

 

Livihop växer 
Vi välkomnar nya medarbetare! 
Jonny Burman (projektledare Livihop), Mika 
Folcker (redovisningsekonom), Anna 
Andersson (kundansvarig Livihop), Angela 
Johansson (affärsområdesstöd 
Livihopgruppen).  
Vi får hjälpas åt att välkomna dessa 
medarbetare och vi hoppas att dem kommer 
att trivas hos oss.  
  

 

 

 

 

 

 

Vi välkomnar Jonny 
Burman tillbaka till 
Livihop igen 
"Det känns skönt att vara tillbaka, det är som 
att komma hem efter en resa", säger han. 
Jonny började på Livihop 2013, först som 
kvalitetsansvarig och sedan som operativ 
chef. Till att börja med kommer han att leda 
projektet Aiai enterprise. 
Vi är glada över att ha Jonny tillbaka igen! 
Har ni några frågor, maila Jonny på email: 
jonny.burman@livihopgruppen.se.  

 

 

 

 

Aiai Enterprise 
Nu är dags att sätta igång arbetet med Aiai – 
Enterprise, Jonny Burman kommer att leda 
projektet och till sin hjälp har han Mercedes 
Nätti Nordfors och Anders Ragnarsson.   
Vad är Aiai – Enterprise? 
Genom Enterprise får vi tillgång till allt som vi 
redan har idag plus funktionalitet som gör att 
det ser ut som och blir vårt eget intranät. 
Hur kommer det gå till? 
Implementering kommer att ske i etapper, 
utvecklingsarbetet med funktioner kommer att 
ske med hjälp av en grupp testpersoner. Man 
får gärna redan nu höra av sig om man vill 
delta i utvecklingsarbetet 
Vad pågår nu? 
I dagsläget jobbar vi med att utforma allt som 
har med utseende och namn att göra. 
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Nästa steg blir att implementera schema och 
tidrapportering. 
Kan man redan nu komma med förslag? 
Vi tar med glädje redan nu emot önskemål 
om funktioner som skulle underlätta i ert 
arbete 

 

 

Livihop Köping - invigningsfest! 
Ett Stort Grattis till Malin Tered och Tommy Strandberg som har flyttat in i nya fräscha 
lokaler i Köping! Här kommer bilder från deras invigningsfest den nionde juni. Är ni på 
roadtrip i sommar? Kika in på deras kontor på en kopp kaffe! Adress: Västra Långgatan 1, 
731 32 Köping. För mer information kontakta Malin Tered på email: malin.tered@livihop.se.  

  

 

 

 

 

 

Kim Johnsen: Ambassadör för Livihop Norrköping 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här kommer ett par rader från Kim och hennes son Robin i Norrköping, hon berättar 
både om deras liv, ger recept och hälsotips samt råd vid sökning av stöd och bidrag i 
fonder. 
Trevlig läsning! 
Vår sommar går i utmaningens tecken, vi har skaffat en båt, en flytande sommarstuga. För 
några dagar sedan bestämde vi oss för att sova i båten med Robin och assistent. 
Det gick galant, det blir ju lite mer planering än vanligt men vi alla ser fram emot en sommar 
i vår vackra båt och skärgård. Vi har en otroligt vacker skärgård här i Östergötland. 
I sommar ska vi bada, njuta av solen, vi har en massa spännande äventyr att se fram emot. 
Först ska vi ta hem båten från Vättern, det blir att slussa på Göta Kanal i dagarna tre… 
Robin har redan provat vår nyinköpta Supbräda. (Stand Up Paddling). Det funkar lika bra att 
sitta ned och paddla. Vi har införskaffat våtdräkter och flytvästar. Jag vill ge Robin så mycket 
upplevelser som möjligt, och den här sommaren vet jag att det kommer att sitta en lycklig 
unge på en båt, som tycker livet e`ganska nice… 
Han älskar att bada och är en tuffing. Trots sin bråkiga kropp så kämpar han på, dag efter 
dag. 
Jag är helfrälst i Supbrädan, den aktiverar 170 muskler och är otroligt bålstabiliserande. Jag 
flyttar träningen utomhus i sommar och jag längtar. Det är som balsam för själen att glida 
fram på vattnet eller att utmana sig själv och ta ut sig ordentligt. 
Den är lätt att ta med sig i en stor trunk/ väska då den är uppblåsbar. Ett litet tips för den 
som är sugen på en sommar med en Supbräda. 
Molliidräkten har hjälpt Robin, hans händer är mycket mjukare och ibland ser jag att han 
greppar och släpper leksaker på ett sätt han inte klarat av tidigare. Han är gladare och hans 
sömn har blivit bättre. 
Jag brukar prata med Robin genom att ställa Ja & Nej frågor. Han har inget tal men ljudar 
för Ja och Nej eller avfyrar ett leende för Ja, på ett sätt som vi alla förstår. När jag frågar om 
han gillar Mollii dräkten och om han tycker den hjälper honom, svarar han ja med ett leende. 



Robin är tonus växlare. Det är rörelser hela tiden i hans kropp varvat med låg muskeltonus. 
Det tar energi och kraft och det värker i musklerna av att aldrig få slappna av. 
Molliin har tagit tid att vänja sig in i, vi började med kortare tid, ca 20 minuter varannan dag i 
början och har ökat på, i Robins tempo. Det skulle vara intressant att göra en uppföljning 
och se varför personer reagerar olika beroende på var problematiken finns. Jag återkommer 
troligtvis mer om detta framöver. 
Det känns helt rätt med Molliidräkten för Robin, jag är så glad att vi har fått den möjligheten 
att kunna lindra en spactisk kropp. När vi var på båten så var Mollii dräkten med, då tränade 
Robin på bryggan med sin assistent. 
Jag önskar er alla en underbar sommar med lata, sköna dagar varvat med roliga 
utmaningar. Jag kommer säkerligen dela lite på Facebook om vår sommar i skärgården och 
hur vi hoppar högt över hinder och tänjer gränser. 
Vid pennan: Kim 

Här kommer Kims tips för att söka om fonder 
Att söka passande fonder och stiftelser gör du enklast på internet. Ett annat sätt är att söka 
sig till biblioteket, där du får god hjälp. Det brukar finnas fondböcker samt databaser. Du kan 
söka genom din kommun och genom Svenska kyrkan. 
ATT HITTA RÄTT FOND: Titta på fondernas ändamålsparagraf. Alla fonder har en liten 
beskrivning om vad pengarna ska gå till. 
Du som har barn med funktionsnedsättning kan söka under funktionshinder, 
funktionshindrets namn, handikapp, kommun mm. 
Du kommer att märka att många fonder är gamla och har gamla uttalanden. Många fonder 
har sista ansökningsdatum och andra kan man söka 2 gånger per år, det är också olika 
fonder du kan söka från beroende på vart i landet du bor. 
Du kan ansöka om extra utgifter för fritidshjälpmedel p g a funktionshinder. Ex leksaker, 
anpassade gungor, pulkor, anpassad cykel, sulky, rekreationsresor mm. Många fonder är 
åldersrelaterade så det gäller att sortera och leta efter passande fond att söka fondmedel 
ifrån. 
Intyg: Det krävs intyg från sjukvården, läkarintyg som styrker/ beskriver din 
funktionsnedsättning. Intyget får inte vara äldre än 1 år. 
Kostnadsberäkning: En kopia på vad hjälpmedlet kostar som du ansöker om. En kopia från 
senaste slutskattebeskedet om du behöver visa i ansökan din ekonomiska situation. 
Jag delar ett axplock av fonder som du kan kika på som är relevanta just nu. Kika in på 
Livihops Facebooksida så hittar du fler tips på hur du ska gå till väga och tips på fler fonder. 
  

 

Här kan du söka efter stipendier och bidrag: 
 

Karin Karlssons 
stiftelse: (upp till 23 år) 
Fonden ger bidrag till barn 
och ungdomar med 
funktionsnedsättning som 
bor i Stockholm 
Ansökningsdatum: Hela 
året 
karinkarlssonsstiftelse.se 
  

 

 
Majblomman (upp till 18 år) 
Ansökningsdatum: Hela året 
Ekonomiskt stöd-
majblomman.se 
  
Svenska kyrkans fonder 
och stiftelser: fond för 
äldre, sjuka, hörselskadade 
samt funktionsnedsatta 

 

 
Vi bryr oss mera: Delar 
ut bidrag till en aktiv 
fritidssysselsättning. Ej 
åldersrelaterad. 
Ansökningsdatum: 9 
september 
vibryrossmera.se 
  
Doktor Felix 
Neuberghs 
stiftelse:  delar utt 

http://www.karinkarlssonsstiftelse.se/
http://www.majblomman.se/
http://www.vibryrossmera.se/


 

Lions: Vänd dig till din 
lokala klubb: lion.se 
Det är olika 
ansökningsdatum beroende 
på vart i landet du söker 
ifrån. 

Ansökningsdatum: 15 juni - 
14 juli 
Ekonomiskt stöd från 
stiftelser och 
fonder- svenskakyrkan.se 
  
Stiftelsen Sävstaholm: Ges 
till enskilda personer med 
intellektuell 
funktionsnedsättning 
Ansökningsdatum: Hela året 
Stiftelsensavstaholm.se 

bidrag till enskillda 
personer med 
funktionsnedsättning. 
Ansökningsdatum: 1 
oktober - 30 november 
felixneubergh.se 
  

 

Kims recept och hälsotips 
Jag känner lycka. Naturen sprakar och det är bara att ge sig ut och plocka in nyttigheter från 
naturens skafferi. Helt underbart om du frågar mig. 
Häromdagen gjorde jag nässelsoppa och bjöd på, det blev mer än uppskattat. Se mitt recept 
på god nässelsoppa nedan. Nässlor är en riktig näringsbomb, fylld med vitaminer, mineraler, 
spårämnen och aminosyror. Det känns verkligen att soppan ger näring, livskraft och energi. 
Precis vad vi behöver och vill ha, den är stärkande för hela kroppen och ger vårt 
immunförsvar en knuff framåt.  
Alla frukter, grönsaker, bär och örter ger näring, energi och livskraft, de löser upp 
stagneringar och aktiverar cirkulationen i kroppen. När vi blir sjuka, när vi får symtom av 
något slag är det vår kropp som berättar för oss att något bör åtgärdas. När vi äter nyttigt 
och tillsätter näring blir vi i balans. Man kan äta sig till friskhet och man kan äta sig till 
sjukdom. Tänk på att allt du äter skall din kropp ta hand om och naturligtvis vill vi ge den det 
bästa förutsättningarna för att må bra. 
Även sömnen är viktig för läkning och återhämtning. Kropp och själ är en enhet. 
Magkänslan talar till oss, så den är viktig att lyssna på. När vi blir sjuka kan vi använda mat 
som medicin, att äta bra och näringsrikt gör att vi boostar våra kroppar till friskhet och hälsa. 
Tänk dej solens strålar som fått grödan att växa, det ger även dig klorofyll, kraft och energi 
när du äter. Kost och näringslära ligger mej varmt om hjärtat, det är inspirerande att läsa om 
människor som har ätit sig friska och botat/ lindrat sjukdomar. 
Visste du att frukt, bär och örter skyddar oss mot Alzheimers och demens. Långvarigt intag 
ger oss skydd uppemot 40 % enligt en ny forskningsstudie.  
Passa på att: Plocka maskrosblad och släng ner i juicemaskinen om du har lyckan att ha en 
på köksbänken, blanda med dina favoritfrukter.  
Några av Maskrosens egenskaper: Motverkar förstoppning & gaser, avgiftande, 
antiinflammatoriskt, prebiotiskt, bra för tarmfloran, urindrivande, hudbesvär, eksem, hämmar 
delning av cancerceller. Bladen plockas med fördel späda, före blomningen men kan 
naturligtvis användas även efter blomningen. Rötterna samlas på vår och höst. Används råa 
eller kokta som mat och som Te.  
Blommorna samlas när dom står i full blom. Goda att steka i smör, vad sägs om lite vitlök 
och havssalt till det. Maskrossirap är en favorit hos mej. Det är underbart gott till pannkakor 
och till morgongröten. 
 Visste du att vindruvor sätter fart på lymfan. Lymfan filtreras ut genom njurarna. Druvor 
hjälper till att mjuka upp samt föra ut skräpet ur tarmarna. 
Tyvärr är druvor väldigt besprutade, jag lägger druvorna i vattenbad med ca 1 tsk bikarbonat 
och en skvätt äppelcidervinäger. Det tar bort det mesta av bekämpningsmedlen. 
Te på persilja är stöttande för njurarna, så känner du att du behöver en liten detox för att 
städa kroppen så ät vindruvor, drick persiljete. 

http://www.lion.se/
http://www.svenskakyrkan.se/
http://www.stiftelsensavstaholm.se/
http://www.felixneubergh.se/


 

Vattenmelonens tid är nu, smaken av sommar…Melonen är rik på vitaminer och fibrer, den 
stöder muskeluppbyggnad, är bra för hjärtat, blodomloppet och blodkärl, rik på antioxidanter 
som motverkar vissa typer av cancer, stärker immunförsvaret, utvändigt stärker den huden, 
lindrar ömma muskler och den hjälper kroppens förbränning. 
Har du högt blodtryck så rekommenderar jag att äta även det vita innanför skalet. 
Broccoli kan läka en läckande tarm. Den innehåller ett ämne som hjälper oc binder ämnen i 
tarmen. Även vårt immunförsvar får hjälp av broccolin. Den är rik på B & C vitaminer. Det är 
massor av antioxidanter och fibrer. En broccoli innehåller lika mycket C vitamin som en 
apelsin 
Undrar du vilka kålsorter du kan äta som inte ger gaser är svaret: broccoli, brysselkål och 
den fantastiskt goda blomkålen.  
Vitaminer och tillskott 
Vill tipsa om att Magnesium minskar trötthet och utmattning, det ger en normal 
energiomsättning, stöttar nervsystemet och hjälper till att bibehålla en normal benstomme 
och muskelfunktion. B6 vitamin är synergist till magnesium och det löser upp kramper och 
stelhet i musklerna, ger en avslappnande effekt och snabbare återhämtning. Zink bidrar till 
immunsystemets normala funktion, skyddar våra celler mot stress, bra för hår, hud, naglar, 
synen och bibehåller en normal benstomme.  
Hörde en mamma som gav sitt barn 1 tsk C- vitamin i ren äppeljuice dagligen, det som 
hände var att barnets epilepsi minskade mycket. Väl värt att prova eller delge någon som 
behöver ett gott råd.  

 

Nässelsoppa 

 
I soppan har du: Färska 
nässlor 
Häll över vatten så det 
knappt täcker nässlorna. 
Koka upp och 
tillsätt grönsaksbuljong, lite 
salt och ev peppar. Koka 
ca 10 minuter och mixa 
sedan soppan. Vill du göra 
den tjockare så använd 
redning på ex majsmjöl. 
Jag brukar även ha med 

 

Maskrossirap 

 
Recept på Maskrossirap: 
4 dl maskrosblommor, lägg 
i kastrull och häll på 4-5 dl 
vatten, koka ca 20-30 
minuter under lock.  
Häll genom en silduk och 
pressa ur vätskan som du 
sedan häller tillbaka i 
kastrullen. Tillsätt socker, 
dubbel volym och rör på 
svag värm tills det har löst 
sig. Nu kan du hälla upp 

 

Chiapudding 

 
Chiapudding är en favorit, 
en riktigt nyttig och god 
proteinbomb. 
Ta en glasburk och häll i 4 
msk Chiafrön. Häll över 4 



 

Kirskål i nässelsoppan, den 
får koka med från början. 
Det blir gott att toppa 
soppan med en ägghalva 
och lite rostade 
solroskärnor eller 
Pinjenötter, för en lite 
lyxigare variant. 
Jag plockar nässlor ända in 
i augusti. Jag plockar alltid 
toppen på nässlorna. 
Plocka så mycket nässlor 
du orkar, förväll, frys in och 
torka. 
Det är lyx att ha ett förråd 
till vinterns kalla dagar. 

sirapen på glasburkar. 
Sirapen är nu lös i 
konsistensen. 
Föredrar du en tjockare 
sirap så fortsätter du att 
sjuda på svag värme, i ca 
30-40 minuter. 

dl mandel eller kokosmjölk. 
Tillsätt vaniljpulver. Rör om 
några gånger. Låt stå 
några timmar, nu har du en 
god frukost/ mellanmål att 
bjuda kropp och sinne på. 
Jag tar blåbär, hallon och 
skivad banan över 
chiapuddingen. 
Jag mixar chiapuddingen 
riktigt noga och utesluter 
bären med kärnor i när jag 
ger chiapuddingen till min 
son som har en knapp på 
magen.   
  

 

Lön 
För att förenkla ärenden beträffande lön har 
löneavdelningen tagit fram nedanstående 
emailadress för 
Livhop: lon.livihop@livihopgruppen.se 
Har ni några frågor, kontakta Jenny 
Hammarström på 
email: jennny.hammarstrom@livihopgruppen.s
e.  
Till alla assistenter! Kom ihåg att ni behöver 
klarmarkera era tidrapporter den 30 juni så att 
ni får er lön i tid nästa månad. Utlägg utbetalas 
en gång per månad i samband med 
löneutbetalning. Utlägg ska vara din 
kundansvarig tillhanda senast den 5:e i varje 
månad.  

 

 

 

 
 

 

 

Tack för att ni tagit del av vårt nyhetsbrev! 
  
Vi önskar er en fin sommar!  
  
Vänliga hälsningar,  
Team Livihop 
  
  

 

Besök oss på www.livihop.se eller följ oss i våra sociala kanaler. 
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