Miljögruppen Daglig Verksamhet
Malmö Stad
Hej!
Miljögruppen är en Daglig Verksamhet som ligger centralt beläget i Malmö med deltagare från
Malmö Stad. Verksamheten främsta arbete är utomhus. I nuläget är vi en väldigt varierad
verksamhet med olika uppgifter.
Vi som är aktivitetsledare i verksamheten heter Markus och Linnea. Våra besökare har lindring
till måttlig funktionsnedsättning och jobbar i ganska så små grupper. Att komma och delta i
daglig verksamhet är kravlöst och vi jobbar inte med uppgifter som står eller faller på oss utan vi
ser det som att sätta en guldkant i vardagen på de vi hjälper till med. Vi rör oss i hela Malmö då
vi även har en bil till vårt förfogande att ta oss runt i. Vi har lastningsutrymme till lättare verktyg
som vi tar med oss ut när vi arbetar.
Våra arbetstider för besökarna är mellan 9:00-15:00, alla jobbar inte heldagar utan kanske nöjer
sig med att jobba en förmiddag eller en eftermiddag.
När det är odlingssäsong så arbetar vi mycket med det och vi har samarbete med olika aktörer i
stan där vi hjälper till eller sköter våra odlingar. När det är höst hjälper vi till med att räfsa löv och
hålla snyggt på olika platser. Allt från att rensa rabatter från ogräs till att plocka skräp. Vi rör oss
även runt i stan och plockar skräp på Malmös gator och torg.
Vi söker samarbete med olika fastighetsägare för att hjälpa till på innergårdar och kring
fastigheter med renhållning men även lättare trädgårdsarbeten. Vi utgår från centrum på
Gasverksgatan och letar efter objekt som ligger i närområdet eller kringliggande stadsdelar.
Grupperna börjar bli större och alla får inte plats i bilen, så tanken är att en grupp åker iväg i bil
och den andra kan ta sig till fots i stan för att arbeta med något mer närliggande. Grupperna blir
inte så stora utan det kommer att vara 2-4 personer som arbetar samtidigt med aktivitetsledare.
Våra nuvarande samarbetspartners är, 4H-Gården I Almvik, Östra Kyrkogården, Markservice
Malmö Stad, Fritidsförvaltningen Malmö Stad och Malmö Ridklubb i Hyllie.
För kontakt:
Markus Pålsson

Linnea Wetterlin

Gasverksgatans Dagliga Verksamhet

Gasverksgatans Dagliga Verksamhet

Gasverksgatan 16

Gasverksgatan 16

21129 Malmö

21129 Malmö

Miljögruppen

Miljögruppen

Epost: markus.palsson@malmo.se

Epost: linnea.wetterlin@malmo.se

Telefonnummer: 073-2500649 eller 073-2500795

