
 

 

Nyhetsbrev 
 

 

 

 

Kära kunder och medarbetare 

Vi har snabbt kommit in i hösten och löven 
har börjat trilla av träden. Mycket har hänt 
inom gruppen den senaste tiden med några 
nya kontor och några nygamla kontor. Vår 
satsning på lokal närvaro fortsätter och 
senast har vi förstärkt teamet i Helsingborg 
genom även närvaro i Malmö. 

Med en bred lokal närvaro kommer vi 
närmare alla våra kunder och medarbetare. 

Covid- 19 fortsätter att påverka oss alla och 
jag är tacksam att vi har klarat oss så bra 
som vi gjort hittills. Tillsammans är jag 
övertygad om att vi kommer komma ur den 
här stormen ännu starkare och ännu mer 
positiva.  

Önskar er alla en fantastisk höst! 

Har ni några frågor är ni alltid välkomna att 
kontakta mig.  

Vänliga hälsningar, 

Nils Stiernstedt, VD Livihopgruppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Invigning av Livihop Faluns nya kontor 

Livihop Falun hade invigning av deras nya kontor på Hälsingtorget den 23 september. Det 
var strålande sol och alla njöt av att kunna vara utomhus. Tack till er alla som kom! Här ser 
ni några bilder, lite fler kan ni se på vår Facebook @livihop, @livihopfalun och 
@livihopfärjestaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Månadens assistentgrupp 

 

Månadens personliga assistenter är denna månad kund "Rebeckas" fina team på Livihop 
Norrköping. 

Här svarar de på ett par frågor: 
 
Vad är det bästa med jobbet som personlig assistent? Friheten under ansvar. 

Vad är det roligaste? Varierande yrke, kul att få ge livskvalite till vederbörande. 

Det mest givande? Utmaningen, samförståndet. 

När blir det jobbigt? När det blir missförstånd. 

Vad finns det för nackdelar? Kan vara arbetstiderna, och när vi är underbemannade. 

Hur länge har du jobbat som personlig assistent? Vi i gruppen har alla jobbat länge, 
men varierat allt från 3-14 år. 

Hur skulle du vilja utvecklas? Mer kunskaper inom retts och epilepsi. 

Dvs vad skulle vi som assistansanordnare kunna göra bättre för dig/kunden? Se till 
att sammanhållningen i gruppen är bra och att vi har roligt ihop. 
 
Hur är din relation till kunden? God & nära. Vi blir som en ”familj”. 

Vad skulle kunna stärka den? Den är redan stark & trygg. 



Hur ser en ”vanlig” dag ut ute hos kund?  Rutiner är bra, fasta och regelbundet. Sen 
någon happening per dag. 

Vad skulle du säga till den som är intresserad av yrket personlig assistent?  prova, 
detär ett sånt givande och tagande samt stimulerande att se att man gör gott för någon. 

Vad är pro´s and cons? Lönerna behöver ses över, så det blir mer attraktivt att vilja jobba 
med detta fantastiska yrke som vi har, men andra tror  (att vi endast torkar spyer & 
skit)  …… tyvärr  

Hur ska man stärka yrkesrollen personlig assistent? Visa oss mer. Sudda ut fördomar 
om yrket. 

Hur kan man belysa jobbet ännu mer? Prata om yrket med stolthet, synas i medier. 

Ett Stort Grattis till Rebeckas assistentgrupp. Livihop Norrköping har gett dem en fin 
present och tackat personligen för goda insatser.  

 

Livihop expanderar! 

Vi har öppnat upp nya lokalkontor på följande adresser:  

Livihop Uppsala: Vårdsätravägen 5, 756 44 Uppsala 

Livihop Norrköping: Fjärilsgatan 47, 603 61 Norrköping 

Livihop Sundsvall: Trädgårdsgatan 18 A, 852 31 Sundsvall 

Livihop Örnsköldsvik: Sjögatan 1, 890 61 Örnsköldsvik 

Livihop Helsingborg/ Syd: Gasverksgatan 15, 252 18 Helsingborg 

Livihop Falun, Hälsingtorget 2B, 791 42 Falun 

Livihop Färjestaden/ Sydost: Gamla Storgatan 6, 386 31 Färjestaden 

Vi hälsar kundansvariga, kunder och assistenter varmt välkomna till oss! 

För kontaktuppgifter, vänligen besök vår hemsida www.livihop.se. 

Vill du se vad som händer hos oss och våra aktiviteter? Gilla och följ oss på våra sociala 
meder: Facebook @livihop, @livihopfalun, @livihopfarjestaden och Instagram livihop.se. 

Vi ses där! 

Team Livihop 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.livihop.se/


Livihop egna insamling till Neuroforskningen 

Den 28 augusti arrangerade Livihop vår 
alldeles egna promenad & insamling till 
Neuroförbundets forskningsdel. Syftet med 
Neuropromenaden är att samla in pengar till 
forskning om neurologiska diagnoser bla 
MS, Parkinson, stroke och polyneuropati. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vi var nere vid Sicklasjön, promenerade med 
eller utan hjälpmedel, fikade och gjorde en 
insamling. Det var varmt och skönt och roligt att 
kunna komma ut ett tag allihop för ett gott syfte, 
hälsa och forskning. Vill du också bidra? Svisha 
till Neuroförbundet, nr 901 00 75. Läs mer hur 
du kan stötta här: www.neuro.se. 

 

 

 
  

http://www.neuro.se/


 

 

Ny app: Faster Forward 

Faster Forward är den digitala plattformen 
som erbjuder människor med rörelsehinder 
en mer aktiv och upplevelserik vardag. De 
erbjuder deras kunder ett brett sortiment av 
event och upplevelser som är testade vilket 
garanterar vår målgrupps deltagande. 
Därmed kan de förhöja livskvaliteten för 
deras målgrupp. Deras drivkraft är att 
tillsammans arbeta med inkluderingsfrågan 
där det är givet för alla människor som vill att 
delta i aktiviteter.  

Alla människor har olika förutsättningar och 
för att bredda våra personliga utmaningar 
och insikter har de ett team med 
ambassadörer som tillsammans har stor 
förståelse och kunskap om användares 
utmaningar.  Appen lanseras den 8 
december, läs mer 
här: https://fasterforward.se/ 

 

 

Ny hashtag till månadens 
assistent 

Varje månad lyfter vi en assistent eller 
assistengrupp på Livihop. Vi vill stärka deras 
yrkesroll och belysa dem mer i sociala 
medier.  

Våra nya hashtags som vi kommer att 
använda oss utav i detta syfte 
är: #bastaassistent #bastaassistentgrupp 

Dessa kommer vi att börja använda oss utav 
och gör det gärna ni med. Hashtagga gärna 
#basteassistent, #bastaassistentgrupp och 
#livihop när ni lägger upp bilder och videos i 
sociala medier. Det gör att vi syns mer 
därute och att vi tillsammans peppar 
varandra!  

Har du några frågor får du gärna kontakta 
Christine Palm, email: 
christine.palm@livihopgruppen.se och tel: 
0736 428 875.  

 

 

 

 

https://fasterforward.se/


 

 

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.  

Tillsammans får vi fortsätta kämpa för alla 
Livihopare. 

 

 

Ekonomi/ Lön 

För att förenkla ärenden beträffande lön har 
löneavdelningen tagit fram nedanstående 
emailadress för 
Livhop: lon.livihop@livihopgruppen.se 

Till alla assistenter! Kom ihåg att ni 
behöver klarmarkera era tidrapporter den 
sista varje månad så att ni får er lön i tid 
månaden därpå. 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 start på hösten! 

 

Vänliga hälsningar,  

Team Livihop 

 

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