
 

Älgeredskollektivet  

 
Öppet Hus 7/12 14.00-17.00 

 
Nu händer det saker – Kollektivet återuppstår – Nya 

Älgered kommer främst att jobba med ensamkommande 
flyktingbarn. 

 
Vi kommer anställa 25 personer under det närmsta året. 

 
Är du nyfiken på hur vi tänker och hur vi kommer att 

jobba? - Passa då på att hälsa på! 
 

 
 

 

Vi bjuder söndag 7/12 14.00-17.00 in bygden på öppet hus med fika, rundvandring och föreläsning.  

 

Älgeredskollektivets har i nästan 40 år varit en aktiv del av byn Älgered. Vi är idag ett kvalificerat familjelikt 

HVB som jobbar socialpedagogiskt enligt evidensbaserade metoder främst med utlandsfödda långtidsplacerade 

högstadiepojkar. Vi utvidgar och kommer därför det närmsta året sannolikt anställa ett tjugofemtal nya kollegor. 

Vi kommer bland annat ansöka om att få starta ett nytt HVB i Olles mer renodlat för ensamkommande lite äldre 

flyktingbarn. Vi vill dra vårt strå till stacken för att göra Nordanstig till en välmående kommun och Älgered till 

en levande by samtidigt som vi vill ge de ungdomar som placeras hos oss en bra start i livet. 

  



Nya ägare till Älgeredskollektivet är Bergsmansgården, ett modernt expansivt vårdbolag med inriktning mot 

flyktingar, ABT och HVB. Företaget grundades 2013 med ambitionen att bli ett ledande företag inom branschen 

med genomgående hög grad av kvalitet och professionalism. 

  

För att garantera att Älgeredsandan och alla de kunskaper som har samlats i verksamheten de här 40 åren så 

stannar föreståndare, personal, konsulenter, handledare och rådgivare kvar. För att ytterligare förbättra och 

förnya verksamheten så byter vi delvis inriktning och ska nu mer börja inrikta oss mot ensamkommande 

flyktingbarn och integration, givetvis med bibehållen Älgeredskänsla för solidaritet, kvalitet och delaktighet. Det 

behövs seriösa aktörer på det här området! Vi släpper inte helt tanken på medlevarskap men kommer delvis göra 

om det till mer moderna scheman av typen jobba tre dygn, vara ledig sex dagar. Tillsammans med ungdomarna 

fortsätter vi att solidariskt sköta alla arbetsuppgifter på kollektivet, alla ska vara beredda att utifrån sin förmåga 

hoppa in där de behövs bäst. Vi fortsätter som alltid att erbjuda utbildningar, handledning, föreläsningar och 

praktikplatser för att sprida våra kunskaper och vårt förhållningssätt främst då inom utvärdering, samtalsteknik 

och ledarutbildning. 

 

Nu börjar vi söka nya medarbetare, fyra annonser finns ute på arbetsförmedlingens hemsida. Redan 18/12 räknar 

vi med att ta emot de första nya eleverna. Vår målgrupp är i nuläget högstadiepojkar max 15 år med lättare social 

problematik och integrationsproblem, ensamkommande flyktingbarn och andra. 

 

Har ni åsikter, tankar och frågor kring detta? Undrar ni över hur vi kommer att jobba? Vem som kommer hit? 

Hur det kommer att bli? Är ni intresserad av att börja jobba med oss? Eller bara vill ta en fika och hälsa på? Alla 

är varmt välkomna! 

 

Ni får gärna föranmäla er men det är inte nödvändigt - Alla är välkomna på söndag 7/12 14.00-17.00! 

 

Undrar ni något så hör gärna av er! 

Niklas & Gun 

 

nya Älgered 

Älgeredskollektivet  
Älgered 408  
S-82070 Bergsjö  
 
Kontoret 0652-501 59 

Föreståndare Gun Karlsson 070-376 84 64 
Föreståndare Niklas Waitong 070-696 64 99.  
 
Telefontid är vardagar 09.00-16.00. 
 
Ni kan givetvis också nå oss via hemsidan, mail eller Facebook; 
www.algered.se 

info@algered.se  

http://www.algered.se/
mailto:info@algered.se

