JÄRNA

Mer än bara
byggfirma
Eneby Bygg AB är firman som onekligen imponerar med sin
starka bredd. Till det kompletta byggkonceptet hör nämligen också tjänster kring både städ och förvaltning.
Entreprenadfirman Eneby Bygg AB
är en utveckling av byggföretaget
Stretto AB med sina 20 år i branschen. Företaget startades 2010,
sysselsätter 15 anställda och omsätter idag cirka 40 miljoner kronor.
Från lokalerna i Järna utgår verksamheten som vilar på tre stabila
ben; bygg, städ och förvaltning.
– Vi erbjuder alla tjänster under
ett tak. Vi är en ung firma med hög
kompetens och stark lokal förankring där kvalitet och miljö alltid
står i fokus. Det har gett oss en bra
orderingång och stark framtidstro,
säger Mikael Walldén som driver
firman tillsammans med kollegorna
Simon Henke och Roger Persson.

Individanpassade
boendelösningar
för särskilda
behov

Från start till mål

Humanprogress erbjuder boendelösningar för ungdomar och vuxna
med speciella behov. Med begrepp som vägledning, samarbete och
gemenskap utformas ett koncept där den enskilde individens behov
alltid står i centrum.
Humanprogress AB etablerades för tio
år sedan och erbjuder boendelösningar
för ungdomar och vuxna med särskilda
behov enligt LSS, Lagen om Särskilt
Stöd. Via denna garanteras personer
med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, samt
möjlighet att påverka vilket stöd och
vilken service de får. Målet är att skapa
förutsättningar för den enskilde individen att leva ett så normalt liv som möjligt. På Humanprogress har man lång
erfarenhet av läkepedagogik och socialterapi, och medarbetarna vidareutbildas
dessutom kontinuerligt.

Trygghet och gemenskap
Humanprogress vänder sig till ungdomar över hela Sverige och till vuxna i
Stockholmsområdet via två boenden;
Utsikten för ungdomar samt Stinsen för
vuxna. Man arbetar utifrån en så kallad
antroposofisk värdegrund, vilken går
ut på att tillsammans med boende och
uppdragsgivare arbeta för att ta fram
helhetslösningar åt varje enskild individ. Genom att jobba aktivt med bland
annat skolor och arbetsplatser skapas
möjligheter för de boende att utveckla
egna förmågor i en anda av trygghet
och gemenskap. Det är ett arbetssätt

När det gäller bygg utför man det
mesta, och det är lösvirke som gäller i samband med nybyggnation.

Man åtar sig bland annat specialuppdrag för skolor och gruppboenden, bygger butiksinredningar,
utför om- och tillbyggnader samt
bygger nyckelfärdiga hus som ofta
är arkitektritade.
– Vi gör allt från start till färdig
byggnad och har ett nära samarbete
med underentreprenörer. Vi kallar
det Enebyandan för kundens bästa,
säger Mikael och berättar att man
bland annat har verkat på Rosendals
Trädgårdar på Djurgården i Stockholm och på konstutställningen See
Colour i Ytterjärna.
Städtjänsterna omfattar till exempel byggstäd, lokalvård och städ
för privatpersoner, medan området
Förvaltning kommit i gång på allvar
först i år, och som bland annat inbegriper tjänster kring vaktmästeri,
park- och trädgårdsskötsel samt
snöröjning.

som anammas av båda Humanprogress
gruppboenden. Stinsen ligger i Södertälje Hamn, nära kommunikationer,
och hyser fem separata lägenheter, jourrum och gemensamma utrymmen som
kök, bastu, tvättstuga och allrum. Här
genomsyrar begreppet samarbete stora
delar av verksamheten, som i övrigt går
ut på att stödja den boende i dess vardag. Varje boende har en stödperson i
medarbetargruppen och tar aktiv del i
utarbetande av det dagliga schemat.

Ramar och vägledning
Utsikten finner vi i centrala Järna. Huset, som har fem platser och rymmer tre
rum för boende, två utslussningslägenheter samt gemensamma utrymmen, är
speciellt anpassat för barn och ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. I och med att de boende
i regel är barn eller tonåringar när de
flyttar in, men vuxna när de flyttar ut
arbetar man enligt andra ramar än vad
fallet är på Stinsen. Man jobbar läkepedagogiskt och socialterapeutiskt, vilket bland annat innebär tydliga ramar
och vägledning i vardagen. Liksom på
Stinsen utformas de i samarbete med de
boende och anpassas efter individuella
behov och önskemål.

Ungdomsboendet Utsikten
Sunnemovägen 15, 153 31 Järna
Telefon 08 - 551 705 02

Eneby Bygg i Järna AB

Vuxenboendet Stinsen
Stationsvägen 16, 151 38 Södertälje
Telefon 08 - 550 130 35
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