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Månadsbrev för februari 2019 
 

Hej!  

Vi har fått tillökning med två nya hundar på UNIK:s hunddagis så nu är det full fart! Det finns 

mycket energi i den härliga flocken, så nu är det fullt upp på dagarna för våra ungdomar! 

Dessutom gjorde det milda vädret i februari att hundarna blev det ganska smutsiga på 

promenaderna och det blev en hel del extra jobb med vår dagliga städning av hunddagiset. Nu 

kom kyla och snö tillbaka så det är lugnt ett tag till, men värre blir det…! 

Snickarna har varit på plats och hållit på med reparationer av taket, hoppas det blir tätt den här 

gången! Sen ska det bli ny ventilation för att bättra på inomhusluften och reparation av 

innertaket.  

I Butik UNIK har vi lite vårkänslor och börjar så smått med att plocka fram påsk-saker. Är du 

intresserad, titta på Facebook där vi i mån av tid skriver vad som är aktuellt, men det är 

säkrast att komma in i Butiken och hitta ”go´bitarna” själv för de säljs snabbt. 

Februari månad har utöver vanliga rutiner sett ut enligt följande; 

1/2 – Handledning 

4/2 - Jörgen Östh var på AME-arbetsledarträff. 

5/2 - Jörgen Östh var på ”En väg in” möte, med AF, IFO, FK, AME. 

11/2 Apt med hela AME. 

15/2 – Uppföljning av tidigare Nätverksmöte – Lisa Arvsten och Jörgen Östh. 

25/2 – Jörgen Östh var på AME-arbetsledarträff. 

 

Läs och sprid gärna information om vår verksamhet på hemsidan och facebook.  

www.ljusdal.se/unik   

www.facebook.com/butikunikljusdal  

 

 
Ha en bra dag! 

Önskar vi på UNIK,  

Jörgen Östh, Lisa Arvsten, Katarina Krantz  

Samt åtgärdsanställda. (Siffror/statistik av J.Ö.) 

 

http://www.ljusdal.se/unik
http://www.facebook.com/butikunikljusdal
http://www.ljusdal.se/internet/documents.nsf/alldocs/B9D14D133CF47099C125735B002AF687?OpenDocument
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ANTAL OCH FÖRDELNING AV INSKRIVNA PERSONER 
FEBRUARI  2019

94
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HIT TILLS HAR SAMMANLAGT 387 PERSONER VARIT  
INSKRIVNA I  VERKSAMHETEN

AV DESSA HAR 220 PERSONER FÅT T EGEN ELLER DELVIS 
EGEN FÖRSÖRJNING



UNIK, Ljusdals kommun februari 2019 

 

 

3

2

3

5

ARBETSTRÄNINGAR,  ARBETSPRÖVNINGAR OCH 
ANSTÄLLDA HANDLEDARE VIA AME FRÅN OCH MED 

JANUARI  2018 TILL  OCH MED FEBRUARI  2019


