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Klubbhuschefen har ordet

Vi är i skrivandets stund inne i de allra sista dagarna av 2020, detta annorlunda år med
Corona som drabbat hela världen och omkullkastat mycket vi varit vana vid och tagit för
givet, det har påverkat alla runt om i världen.
Coronan fanns inte med under de dryga två år jag funderade över min framtid innan jag tog
beslutet att gå vidare. Tänkte då att nu känns allting lugnt och det är bra tid att gå vidare,
det var vad jag trodde. Verkligheten blev annorlunda, istället för att vänta på rätt tid får
man omvärdera och handla utifrån det.

Pelaren var tvungen att stänga under våren då beredskapslagen tillämpades under cirka två
och en halv månad, lyckligt nog har Pelaren efter det kunnat ha öppet resten av året.
Ljusare ser det ut med nytt år, vaccin på gång och att vi går mot ljusare tider och dessutom
har mera kunskap om hur viruset fungerar.

Styrkan i klubbhusverksamheten har också under Coronatiden visat sig. Världen över då
klubbhusen varit stängda har verksamheten fungerat digitalt och Klubbhusen har på olika
sätt haft kontakt med sina medlemmar: digitala möten, reach out, promenader dagligen
med mera, men det ersätter trots allt inte den arbetsinriktade dagen och fysisk närvaro.
Under skrivandets stund håller klubbhuset på att rekrytera ny klubbhuschef, flera
kompetenta har sökt tjänsten.
Välkomnar nya klubbhuschefen till ett inspirerande, utmanande och underbart jobb.

/Lotta Eriksson, Klubbhuschef
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Vikarierande Klubbhuschefen har ordet
Det har varit ett händelserikt år. När Lotta gick på tjänstledigt i våras tillträdde jag som
vikarierande klubbhuschef. Det var en utmanande tid att byta jobb, klubbhuset var stängt
för medlemmar. Efter att vi öppnade dörrarna igen i juni har mycket varit annorlunda. Vi
har anpassat oss väl till den virtuella världen, och vi har lärt oss att läget kan ändra från dag
till dag. Det har inte varit möjligt att arrangera eller delta i evenemang i samma
utsträckning som förut, men vi har ändå hållit huvudet högt och gjort vad vi kunnat.

Pelaren fyllde 10 år i mars och det skulle firas i form av mingelfest med inbjudna gäster.
Men vi fick planera om, och i oktober under mentalhälsoveckan hade vi istället en
jubileumsmiddag för klubbhuset på Valborg i Lemland. Mentalhälsoveckan innehöll inte
så mycket extra program detta år, men på världsmentalhälsodagen den 10 oktober
genomfördes Ångestloppet som annars skulle ha varit på våren.
Vi hade också under hösten en barbecuefest på Pelaren med inbjudna gäster från bland
annat landskapsregeringen, ÅHS och ombudsmannamyndigheten. Europakonferensen som
skulle ha varit i Rom i november blev virtuell och det var många som deltog från
klubbhuset. Det har varit ett händelserikt men annorlunda år.

Parallellt med allt annat som hänt under året har det också förts diskussioner med
Kommunernas socialtjänst (KST) och Ålands landskapsregering angående Pelarens
framtida finansiering. En långsiktig lösning i form av ett eventuellt avtal med KST är
under arbete, men nästa års finansiering, 2021, är tryggad.

/Lilian Tessler-Tronestam, vikarierande klubbhuschef
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Allmänt om klubbhuset
Ålands Fountainhouse r.f. – Klubbhuset Pelaren vänder sig till människor som har psykisk
ohälsa med syfte att i Mariehamn bedriva verksamheten i enlighet med klubbhusens 37
internationella riktlinjer, fastställda av Clubhouse international.
Klubbhuset Pelaren är ett ackrediterat klubbhus och medlem i Clubhouse International,
Clubhouse Europe och Suomen Klubitalot ry.

Vision och Mission

Vår vision är att alla människor med psykisk ohälsa skall få möjlighet att uppnå sin fulla
potential och respekteras som medarbetare, grannar och vänner.
Vår mission är att människor som varit i kontakt med psykiatrin och hamnat i någon form
av utanförskap skall bli en del av ett sammanhang där man är viktig, önskad och behövd.
Medlemmar som kommer till Pelaren skall behandlas med samma respekt som i övriga
samhället. Pelaren skall verka för medlemmars sysselsättning, i eller utanför verksamheten,
samt arbeta för en ändrad samhällssyn av människor med psykisk ohälsa. Detta gör vi
genom en tydlig och evidensbaserad metod, klubbhusmodellen, samt en utåtriktad
verksamhet där medlemmen alltid är i centrum.
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Klubbhuset Pelarens verksamhetsplan 2020
Mål 2020
➢

➢

➢

➢
➢
➢
➢
➢

80 medlemmar totalt från
Mariehamn, 20 nya medlemmar
från resterande kommuner.
Jobba med relationerna till
kommuner, ÅHS m.m.,
broschyrutskick.
50 % aktiva medlemmar, och att
vi fortsätter arbeta mot att öka
antalet aktiva medlemmar.
3 h i medeltal på Pelaren/dag
Genomföra 10års jubileum
Genomföra Ångestloppet 10års
jubileum här också.
Mentalhälsoveckan
Måendestöd

Erbjuda medlemmar meningsfulla
arbetsuppgifter, med målet att skapa

➢

dagen

Jobba med den
”ofrivilliga-frivilligheten”. Vikten av att
bjuda in till den

förutsättningar att återgå till arbete.
➢

➢

➢

Relationer utanför
klubbhuset,
broschyrutskick>
informera mer om
verksamheten

Arbete och
➢
➢
➢
➢
➢
➢

2 veckors utbildning s.k.
Clubhouse training
Faculty möte
Delta i vår-seminariet i
Finland
Europa konferens
Sverigekonferens
Utbyten med andra
klubbhus, ev. Karis
och/eller Lovisa klubbhus.

➢

➢
➢

Samarbete med andra
aktörer (Boost, Fixtjänst,
diakoner m.m.)
Fokusera på riktlinje 15,
jobba med engagerandet
av medlemmar och
anställda att jobba
tillsammans sida vid sida.

➢

Riktlinje #21–26

➢

➢

➢
➢

Internt: Engelska, finska,
riktlinjer, hygienpass,
mötesteknik, personlig
ekonomi/budget.
Bibehålla och bemanna ÖA
Varuboden samt ÅHS.
Ytterligare ett ÖA som är
15–20 H/vecka.

➢
➢
➢
➢

Gemenskapen i huset stark,
aktiviteten i huset är hög.
Intern handledning i huset med
aktuella teman

2 veckors utbildning
framskjuten till 2021
Facultymötet inhiberat
Vårseminariet i Finland
inhiberat
Deltagit i europakonferensen
virtuellt med 15 personer
Ledig handledartjänst tillsatt
Sverigekonferens inhiberad
Utbyte med andra klubbhus
uppskjutet

Riktlinje # 33–37

Finansiering

nistration

10 års jubileum genomfört
Ångestloppet genomfört
10.10.2020

➢

jobbar alla för klubbhuset.
➢

/ledning/Admi

137 medlemmar sedan start
94 medlemmar i Mariehamn
43 medlemmar i resterande
kommuner
56,15 % aktiva medlemmar (50
%målet)
➢ 2,67 h per dag (01.10-31.12)
målet 3 h
➢
➢

arbetsinriktade dagen, vi

utbildning

➢
➢
➢

Riktlinje # 15–20

Arbetsinriktade

Genomfört 2020

Riktlinje # 1–11

Medlemmar/
Relationer

Tillvägagångssätt

➢

Målet 50% finansiering
landskapet (PAF) 50%
kommuner
Vi önskar få ett absolut

➢

krav från landskapet att
Pelaren skall vara
ackrediterat

➢

Informera om Pelaren, till
hemtjänsten, hela
psykiatrin och
missbruksvården,
församlingarna i alla
kommuner, andra aktörer
inom tredje sektorn, m.fl.
Bjuda in
socialsekreterare, m fl. till
Pelaren

➢

Målet med 50 % finansiering från
kommuner är inte helt nådd under
2020. Kommunernas andel av
finansieringen låg på 42 %, vilket är
en ökning med 3% från föregående
år.
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Medlemmar
Under året har drygt 80 medlemmar varit aktiva i klubbhuset, deltagit i den arbetsinriktade
dagen. Antalet besök har varit totalt 7759. Fysiska besök 5680 samt 2879 virtuella besök.
Fördelningen på medlemmarna från de olika kommunerna ser ut enligt följande:

Totalt fick vi 9 nya medlemmar under 2020. Dagligen deltar mellan 15-25 medlemmar.
Totalt har vi 137 medlemmar i nuläget.

Personal
Pelaren har 4 anställda: tre handledare och en klubbhuschef.
Klubbhuschef Lotta Eriksson, Tjänsteledig fr.1.7 2020-1.2 2021
Vikarierande Klubbhuschef Lilian Tessler -Tronestam fr. 1.4 2020-31.1 2021
Ordinarie Handledare
Lina Markusas
Lilian Tessler-Tronestam
Myra Forsström
Ingis Nystedt (slutat 22.9 2020)
Viveka Lindström, långtids vikarie/inhoppare
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Övergångsarbeten, arbete och studier
Under 2020 har olika personer arbetat i våra tre övergångsarbeten:
ÅHS-biltvätt: 3 timmar 2 ggr i veckan totalt 6 timmar
S-market: 2 timmar 2 ggr i veckan, totalt 4 timmar. Fronta varor innebär att kolla datum,
plocka fram och städa hyllor.
Emmaus: 3 timmar, 5 dagar i veckan, totalt 15 timmar städning.

Övergångsarbetet har varit till en stor fördel för det sociala, psykiska men även för
självförtroendet. ’’Värdet som människa gör arbetet’’

ÅHS Biltvätt och Emmaus städning

Biltvätten hjälpte en med att ta ett första steg ut från det dåliga måendet med inget värde
som människa.

Arbetet med arbetstimmar och även ansvar att lära sig hur man skall sköta arbetet, fick en
att inse att vi bara är människor, men att vi bör kunna ta ansvar och sköta arbetet. Arbetet
är inte allt och det är okej att göra fel och misstag för att utvecklas som person. Arbetet
hjälper en att bli mera jordfokuserad och koncentrera sig på det viktiga. (Onödiga tankar
försvinner)

Här och nu med att acceptera arbetet och att acceptera sina fel och misstag och inte ställa
för höga krav som ställer till det.

Städningsarbetet hade en större betydelse för ens mående, eftersom det var större krav med
arbetsdagar och arbetstimmar från måndag till fredag. Man lärde sig i egen takt och fick
utvecklas med arbetet och få normala rutiner som gjorde att ens mående blev bättre samt
att agera med personer och vara skötsam med sig själv. Samt utvecklades ens
självförtroende, då man insåg att man klarar av att arbeta och att man duger som människa,
man kände sig som en accepterad människa i samhället och fick ett värde som inte kan
mätas i pengar.
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Våga ta steget babysteps, och våga utvecklas få struktur, ordning och rutiner och acceptera
att världen inte är perfekt, men att allt kan utvecklas och bli en vacker blomma!
//Frank

Praktikanter och studeranden
Vi har under året haft ett stort antal praktikanter och fältstudenter. Både under vår- och
höstterminen har vi tagit emot praktikanter som Ergoterapeuter, Socionomer och
språkstuderanden från Arcada , Novia och Medborgarinstitutet

Styrelsen på Pelaren
Styrelsens mandatperiod är två år (2018–2020)
Ordförande: Christian Beijar
Viceordförande: Lotta Nordberg
Styrelsen: Elisabet Ejvald, Jonah Bogle, Anna-Mia Tuominen, Katarina Ulenius, Ingrid
Zetterman, Philippa Dunderfelt, Tony Wickström
Suppleanter: Angela Sjöberg, Gunnar Sjöblom, Håkan Mansnerus, Marita Löfroth
Sekreterare: Lotta Eriksson och Lilian Tessler-Tronestam
Vid styrelsemötena medverkar en handledarrepresentant som alternerar mellan
handledarna.

Riktlinje nr.33: Klubbhuset har en oberoende styrelse, eller, om det är knutet till en
finansiär som huvudman, en fristående rådgivande styrelse som består av personer som
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är i en unik position att tillhandahålla stöd och föra klubbhusets talan i frågor som rör
ekonomi, juridik, lagstiftning, anställningsutveckling och samhälleligt stöd.
(internationella riktlinjerna 37 stycken, se bilaga)

Ekonomi och finansiering
Pelaren finansieras idag med landskapet med PAF-medel och av kommunerna. Landskapet
är idag vår största finansiär. Klubbhusets mål är finansiering 50 % av kommuner och 50 %
från landskapet (PAF-medel). Då det gäller kommunerna ser det mycket olika ut idag,
några kommuner har tecknat fortlöpande avtal enligt besöksstatistik och några tecknar
avtal årligen, ytterligare några har betalat verksamhetsbidrag.
Vi söker kontinuerligt även medel från olika fonder, stiftelser m.m.
Vår löpande bokföring och lönehantering sköts av Proax redovisningsbyrå. Medlemmar i
klubbhuset är involverade i löpande ekonomiuppgifter och sökande av medel från olika
fonder.

Privata donatorer 2020
Ryden Martensson
Lotta Eriksson
Karlsson Lars
Mansnerius Kent
Erika & Michael Grúner
Liberalerna

Stödmedlemmar och sponsorer 2020
Mariehamns församling
Rebeckalogen
Optinova
Christian Wikström
Sirpa Mankinen
Martina Lindholm
Marianne Englund
Nocturne
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Den arbetsinriktade dagen
Vår vision och mission förverkligas genom den arbetsinriktade dagen. Allt arbete som
utförs på Pelaren är sådant som ingår i den dagliga driften av verksamheten.
Det finns idag över 330 klubbhus spridda på alla kontinenter i mer än 34 länder!

Den arbetsinriktade dagen erbjuder ett varierat utbud av
arbetsuppgifter och är fördelade på enheter som bland annat
innefattar kök, café, administration och reception. Medlemmar
deltar aktivt i husets drift, till exempel lagar mat, städar,
renoverar, bemannar receptionen, hanterar post och mejl,
uppdaterar hemsidan och sociala medier, bokför och tar emot
studiebesök, med andra ord alla arbetsuppgifter som ingår i
driften av Klubbhusets verksamhet.
“Standard 20 talks about members having the opportunity to participate in all the work of
the clubhouse, including administration, research, intake and orientation, reach out, hiring
and evaluation of staff, public relation, advocacy and evaluation of clubhouse
effectiveness. If members can be involved in every aspect of the clubhouse, then there is
usually an abundance of meaningful work to be involved in.” (Sennet M. 2014, Work
Ordered Day)
”Klubbhus ägnar sig inte åt terapi, vi menar att gemensamt arbete i det mycket speciella
sammanhang som gemenskapen i ett klubbhus utgör, är ett synnerligen effektivt sätt att
uppnå det som vi tidigare alltid sökt uteslutande genom traditionell terapi. Vem du än är
har arbete stor betydelse i ditt liv. Det ger en känsla av vem du är i förhållande till andra
människor. Genom att arbeta blir du medveten om dina starka sidor, dina talanger och
förmågor. När du upptäcker och återupptäcker detta klarnar din självbild, hur du skiljer
dig från eller liknar andra omkring dig, arbete ger en fast grund att stå på för att inrikta
och organisera våra vardagar.” (Vorspan, R, Why Work Works, 2014)
“There needs to be a sense of urgency. It needs to be real work that the clubhouse requires
to accomplish not work created by staff to merely keep members busy to pass away the
hours of the day. If the work is not meaningful then members will rightfully not be
interested. They will easily be bored and not see the purpose of completing it. One of the
12

major challenges for staff is to create enough meaningful work for members to be involved
in and engage members in identifying this work” (Sennet M. 2014, Work Ordered Day)
“Again, our Standards tell us that the “work-ordered day engages members and staff
together, side-by-side” in the work of the clubhouse. This is the heart of what we do. We
have to consider the possibility that focusing on all of these committees, and their
organization and power structures, can be used as an easy alternative to the much more
difficult task of offering a day full of opportunities that engage members and staff together
in important and meaningful work.”(Vorspan, R. 2014, What makes Clubhouse communities
True Clubhouse communities)

Köket
I köket skapar vi en fin stämning genom att laga god mat tillsammans. Tillsammans dukar
vi och serverar maten med glädje. Köket är tillreder varje dag lunch för ca 15–20 personer
till självkostnadspris. Arbetsuppgifterna är klara och tydliga. Stämningen i köket påverkar
positivt hela huset. Köket ansvarar för inköp, tillredning av mat, planering av menyer,
matsal, redovisning och städning. Vi lagar även mat till jobbmiddagar, och andra
kvällstillställningar, bakar kaffebröd, matbröd och serverar frukost.
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Kontoret
Kontoret ansvarar för klubbhusets administrativa och receptionsarbete som bland annat
omfattar nyhetsbrev, Pelarbladet, närvarostatistik, ekonomi samt dagliga kontorsgöromål
som mail, hämta och posta brev. Även Klubbhusets räkningar betalas tillsammans med
medlem och handledare. Under administration finns det följande uppgifter att arbeta med
inom den arbetsinriktade dagen. Viktigt är även att kolla och besvara olika e-poster som
kommer in dagligen. Utöver dessa uppgifter kan man också jobba vid receptionen.
Uppgifter som görs är att ta emot medlemmar och erbjuda uppgifter som finns att göra i
huset.
”Reach out” är en uppgift som administrationen också sköter. Det handlar om att ringa
upp medlemmar regelbundet. Betydelsen av det är att hålla upp kontakten även med
medlemmar som inte varit närvarande på klubbhuset under en vis tid.
Därtill har vi övergripande ansvar för klubbhusets externa informationsarbete som
innefattar allt från tryckt informationsarbete, hemsida och sociala medier, till studiebesök
och föreläsningar. En annan viktig del av arbetet är att sprida information om Pelarens
verksamhet, klubbhusmodellen och psykisk ohälsa.
“The Work-ordered Day helps members to reinstall hope in their ability to feel that they
are worthwhile and have many skills, talents and abilities to offer. With the confidence,
self-worth and purpose that members develop in the Work-ordered Day they will be better
equipped to move onto additional achievements such as work or study. A member of
Steppingstone Clubhouse, Andrew Strachan, at an international conference in Australia
spoke about recovery. I would like to conclude with something he said in his presentation.
”Jag kämpade mig ur en mycket djup, mörk och plågsam period i mitt eget liv. Varje
morgon vakande jag och mådde dåligt med en överväldigande frestelse att krypa ner
under
täcket och stänga av all smärta. Men så påminde jag mig att två av de andra som
arbetade i gruppen var borta den dagen och närvarostatistiken var redan tre dagar
försenad och att jag ännu inte skrivit till socialtjänsten om Lucille. Motvilligt tvingade
jag mig upp ur sängen och gick till jobbet där aktivitetsnivån och andras engagemang i
huset snabbt fångade upp mig i arbetets rytm och ordning.
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Varje morgon när jag kom till klubbhuset möttes jag av ett nätverk av fungerande
relationer, baserade på det faktum att vi behövde varandra och satte värde på det som
var och en kunde bidra med till vårt gemensamma arbete. Trots det kaos och den
förvirring som hotade att förlama mig så lyftes jag varje dag i denna intensiva, levande,
arbetsorienterade miljö upp till något som var större än jag själv. I det arbete vi utförde
tillsammans upplevde jag en närhet som jag inte kommit i närheten av i andra
sammanhang. Jag var inte längre ensam utan en del av något som var större än jag
själv.” (”Vorspan, R, Why Work Works, 2014)

Virtuellt öppet, p.g.a corona, den 18 mars.
”När Corona-pandemin bröt ut tvingades Klubbhuset Pelaren att stänga sina dörrar för
medlemmarna. Det fick negativa konsekvenser för många medlemmar som har deltagit i
att driva klubbhusets verksamhet. Men det har också varit positivt för de medlemmar som
inte heller tidigare kunnat delta i det dagliga arbetet... ”

”...Vi har sedan tidigare ett reach-out-system där man kontaktar medlemmar som är
hemma. Nu behövde vi utöka den verksamheten. Vi började med att live-sända våra
morgon– och eftermiddagsmöten där vi berättade om vad som händer i klubbhuset idag,
och uppmuntrade medlemmarna att göra detsamma hemma. Till exempel att laga mat,
städa och betala räkningar...”
”...Vi tog lunchpromenader varje dag där medlemmar kunde vara med, vilket snabbt blev
populärt. När vädret blev varmare had vi ute-lunch i trädgården där medlemmar kunde
delta med egen medhavd lunch. Vi utökade detta till att även dricka eftermiddagskaffet ute.
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För många medlemmar har det varit avgörande att få ha kvar kontakten med huset även om
de inte kunde delta i arbetet. Som en medlem sade: ”Det har varit till stor hjälp att få prata
en stund varje dag med klubbhuset.” Vi har märkt att behovet av kontakt har ökat under
pandemin, vilket statistiken över virtuella besök stryker. För oss som arbetade i klubbhuset
blev arbetsbördan tyngre. Samtidigt som vi skulle sköta klubbhusets praktiska arbete,
skulle vi även hålla kontakten med medlemmarna. Samtalen blev många, långa och
viktiga.”

//Jonah Bogle, Lilian Tessler-Tronestam

Öppnar dörrarna igen 1.6 2020
Den 4 maj 2020 utfärdade den finska regeringen att upphäva de restriktiva åtgärder som
införts för att begränsa coronavirusepidemin. Från och med den 1.6. har de flesta Klubbhus
i Finland valt att gradvis öppna klubbhusverksamheterna och Klubbhuset Pelaren valde att
öppna omedelbart för våra medlemmar!

Varje klubbhus planerar sina aktiviteter i enlighet med sina egna resurser, men alla tar
hänsyn till antalet deltagare, säkerhetsavstånd och tonvikt på hygien i enlighet med de
rutiner som THL rekommenderar.

Vi är förberedda också för att göra ändringar i de planerade öppningsåtgärderna om den
finska regeringen eventuellt skärper begränsningarna. Vi tror dock att vi bäst kan ta hand
om varandra och hjälpa till att förhindra att epidemin fortskrider genom att arbeta
tillsammans och följa rekommendationerna.
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Riktlinjer och ackreditering
Verksamheten vid varje enskilt klubbhus utgår ifrån de 37 internationella riktlinjerna
(Se http://clubhouse-intl.org/resources/quality-standards/ ). Riktlinjerna kan betraktas som
en förteckning över medlemmarnas rättigheter, samt som etiska koder för klubbhusens
personal, styrelse och administration. Dessutom utgör riktlinjerna grunden för att bedöma
kvaliteten hos enskilda klubbhus.

För att garantera kvaliteten i verksamheten genomgår klubbhusen regelbundna
kvalitetssäkringar, en så kallad ackrediteringsprocess, som administreras av Clubhouse
International. Ett klubbhus ackrediteras för en period på ett eller tre år framåt, beroende på
hur väl riktlinjerna efterlevs. Pelaren ackrediterades år 2019 för tre år framåt, men på grund
av pandemin blev ackrediteringen förlängd till 30 juni 2023.

CPQ (Clubhouse Profile Questionnaire)
Varje ackrediterat klubbhus skickar in en årsrapport om statistik till Clubhouse
International. Statistiken berör klubbhuset. Clubhouse International skickar ut ett formulär
i april som varje klubbhus fyller i. Medlemmar och handledare fyller i enkäten
tillsammans.
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Kurser, utbildningar och konferenser
Salesforce utbildning med Finska nätverket 9.1 2020 i Helsingfors. Lotta Eriksson och
Lilian Tessler-Tronestam deltog i utbildningen för alla Klubbhus i Finland.
Webex utbildning i Helsingborg den 4-6.2 2020. Jonah Bogle och Myra Forsström deltog.

Pelaren är en del av ett Digi-inclusion projekt vars syfte är att skapa en digital mötesplats,
skapa relationer, samverka med andra klubbhus runt världen.

Comprehensive Clubhouse Training på Fontenehus i Oslo
Vi åkte den 9.3.2020 till Fontenehus Oslo i Norge - som har en internationell training base
- för att genomgå en grundläggande klubbhusutbildning. Planen var att vi skulle vara där i
två veckor, till den 20.3.

Tyvärr blev utbildningen avbruten på grund av Covid-19 pandemin, och vi var tvungna att
åka hem igen redan den 14.3. Fontenehuset stängde sina dörrar samtidigt som hela
samhället i Norge. Vi hade tur som fick åka en av de sista turerna med MS Eckerö och
anlände tryggt på Åland igen.

Vi kände oss från första början jättevälkomna och integrerade i Fontenehuset Oslo, och
blev genast upptagna i den arbetsinriktade dagen. På eftermiddagarna hade vi fina
diskussioner med material och artiklar från Clubhouse International och olika research
kring klubbhusverksamheten. Så såg varje dag ut. På kvällarna satt vi tillsammans och
diskuterade vad vi upplevt, och förberedde för följande dag.

Kollegorna från Fontenehuset i Oslo ordnade allt det praktiska, från lägenhet åt oss till fina
tillfällen som en middag med lamm och tillbehör. Flera sociala program som en
utbildningsmiddag med föreståndaren för Oslos utbildningsverksamhet och universitet,
med musik och program m.m. Vi fick även tillfälle att presentera vårt klubbhus för dem. Vi
hade ett fullspäckat schema!
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En kollega från Toronto, Kanada som också deltog i utbildningen var jättetrevlig och vi
blev genast god vän med honom. Vi önskar att vi ska få komma tillbaka till Oslo och
slutföra vår avbrutna utbildning med våra kära kollegor där. Det var väldigt givande för oss
att få se hur ett stort hus fungerar och att vi blev inbundna i arbetsinriktade dagen.
//Jonah och Lilian

Webex, internationellt utbyte och samarbete
I år 2020 just före Covid-19-pandemin beslöt vi oss att investera i ett WEBEX
videokonferens-system, inspirerad av Clubhouse International Världskonferensen i
Lilleström i Norge 2019. Vi, Myra och Jonah deltog i seminarium om digi-inclusionprojekt för hela Norden och USA. Vi blev såpass imponerade av New York Fountain
House outreach i hela världen att vi började prata om att skaffa eget WEBEX system för att
kunna nå hela världen i videokonferenser.

Tur, som vi tycker nu, det var ju ett jätteviktigt verktyg i pandemin och vi började ganska
flitigt med hjälp av Digi-inklusions projektet nå flera klubbhus i Norden och världen.
Vi initierade först en kontakt med Judy Meibach, som leder diskussionsforum om riktlinjer
från Fountain House New York och höll på med diskussioner i flera månader, varannan
vecka, med flera deltagare.

Tyvärr hade vi tidsskillnad och kunde dra gruppen bara på kvällsöppet onsdagar. Men det
gjorde ingenting, utbyte blev väldigt intensiv och vi hade snart nya vänner som var
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experter på riktlinjerna och vi har funnit ut att vi är ganska duktiga på dem med! Dessutom
hade vi regelbundet, en gång per vecka, möte med digi-inklusionsprojekt med hela Norden,
dvs. Sverige, Norge, Danmark, Island, Faröerna och USA. Och vi var i detta skede
inbjudna av projektledaren Sara Call till hela Sveriges Fonteänhus veckomöten.

Ur vårt initiativ tog vi kontakt med Haabersti Klubimaja och hade flera spännande utbyte
med dem och gav och har fått bra råd av de. Även med Rygge startade vi ett projekt om
studiestöd och vi höll också bra kontakt i pandemin med fastlandet och samtalade med
Klubitalo Tikkurila och Pönkkä.

Ett mycket intressant tillfälle var också ett möte initierat av Clubhouse International och
Fountain House New York med nästan alla israeliska klubbhus som vi kunde delta i. Tack
för det. Annars deltar vi regelbundet i Clubhouse Internationals webinar serie WANA (we
are not alone) som är väldigt givande. Vi kan konstatera att vår investering var bra för att
vi växte tillsammans med hela världen under rådande pandemiomständigheterna och det
var ju jättetrevligt.

Romkonferensen Virtuellt
Klubbhusen samarbetar på nationell och internationell nivå och utbyter erfarenheter genom
utbildning och internationella konferenser. Alla klubbhus följer samma riktlinjer och
kvaliteten i verksamheten garanteras genom ett internt system för kvalitetssäkring
(ackreditering).
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”När vi hade europaklubbhusens årskonferens under hösten skulle jag skriva något om det
men eftersom vi hade en process om byte av klubbhuschef på gång i huset blev min
koncentration störd och det blev ingenting av mitt skriveri. Nu ska jag försöka samla mina
tankar och anteckningar.

Det första som jag reagerade på var att man i Belarus inte ens bland socialarbetarna har
förståelse gör hur mycket deltagande i en klubbhusverksamhet kan betyda för den mentala
hälsan. En viktig uppgift för oss alla med den internationella kontakten

Av de ca 80 klubbhus som finns i Europa så är 50 ackrediterade vilket visar att vi är en
god bit på väg men inte riktigt i mål. En annan uppgift som kom fram är att vi först var
mycket synligare i samhället men nu igen blivit mera som osynliga. Då får vi verkligen här
på Åland vara så glada över den uppmärksamhet som STEEL FM-hjälpen inneburit för vår
synlighet i det åländska samhället och där kan jag inte låta bli att också ge en eloge till
Rosie som genom sina poddar gett många människor i det här samhället möjlighet att
lyssna till personliga berättelser och intervjuat olika i offentligheten kända personer om
psykisk hälsa.

Den som mest imponerade på mig av de personer som kom till tals under
europakonferensen var den avgående ordföranden som i sitt inlägg lade vikt vid hur det
kunde gå att utveckla klubbhus-verksamheteten. Vid sidan av den sociala funktion som
klubbhus har för individen så är den arbetsinriktade dagen en riktig draghäst.
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Och det var just här som ett förslag för framtiden kom om att det skulle vara en idé att
när en medlem kom på jobb så stod datorn färdig för att fortsätta ett jobb som det normalt
är på en arbetsplats. Nu strider det här antagligen mot riktlinjerna men vi ska vara den
arbetsinriktade dagen och likna ett riktigt jobb inte bara på papperet.

Fyra nya klubbhus har tillkommit i Europa och ett i Palermo. Genom att konferensen
hölls över nätet hade flera möjlighet att delta. Det går inte att jämföra med vad en fysisk
konferens hade gett där möjligheten till sociala kontakter varit större. Det viktiga är ändå
att fokusera på det som trots allt fungerade. Att vi kunde ha en konferens coronan till
trots.” /Lisbet

Finska nätverkets utbildning om marknadsföring
Stöd i studier dagarna anordnades i år via Teams den 2.12-20
Den 2.12 ordnades en studiedag genom Finska nätverket i Stöd i studier i vilket vi från
Pelaren deltog 4 personer via Teams. Syftet med studiedagen var att delge sina kunskaper
och lösningar runt medlemmarnas studier bland annat nu under corona tiden. Totalt deltog
22 Klubbhus i webinariet och vi fick värdefull information och har mycket utbyte av detta i
framtiden. Som även bör nämnas gick detta på finska vilket gav oss en extra puff att
anstränga oss och gnugga våra geniknölar. Bland annat har de flesta Klubbhus löst
informationsflödet mellan studeranden genom olika digitala plattformar. Det som de flesta
funnit problematiskt är saknaden av den fysiska närvaron som varit morot och hållit
motivationen.

Salesforce utbildning
Under hösten gick det två gånger salesforceutbildning virtuellt. Salesforce är ett
statistikprogram som används i alla Finska klubbhus för att registrera besök. Det var 5 från
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Pelaren som deltog i de två salesforcetillfällen. Under utbildningen gick vi igenom
grundläggande information om salesforce så som att skapa rapporter för kommuner, skapa
listvyer och skilja på virtuella och fysiska besök.

InDesign
Vi fick utbildning i programmet InDesign under våren.

Klubbhusskola
Under 2020 hölls klubbhusskola en gång i veckan där huset deltar i diskussioner om
Clubhouse Internationals 37 riktlinjer.

Engelska
Varje måndag har vi medlemsdriven engelska. Under engelskan diskuterar man vad som
händer i veckan, olika platser i samhället eller viktiga händelser.

IT Skola
Hej Emil heter jag. Är relativt ny medlem här på Klubbhuset Pelaren och jag har tidigare
jobbat på Ålcoms kundtjänst där jag hjälpt folk med bland annat datorer, surfplattor och
mobiltelefoner. Jag tycker det är roligt att hjälpa folk med tekniken de använder sig utav
och förklara för dem på ett lättbegripligt sätt. I ett så brett område så kan jag verkligen inte
allt men det mesta går att ta reda på och så kan vi tillsammans hitta lösningen på just ditt
problem.

Hur går det till? Vi bestämmer några dagar på förhand en tid som är passlig, och så får du
berätta lite om vad problemet gäller. Då kan jag förbereda mig och läsa på om det behövs.
Försök se till att datorn, surfplattan eller mobilen har batteriet så fullt laddat som möjligt
och tag gärna med laddaren för säkerhets skull. /Emil

Socialt program på klubbhuset
Klubbhuset har regelbundet öppet en söndag i månaden samt kvällsöppet varje onsdag. Vi
har även öppet under de stora helgerna såsom påsk, midsommar och jul, utöver det har vi
även grillkvällar och halloweenfest.
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Musikgrupp
Musikgruppen träffas regelbundet varje torsdag efter den arbetsinriktade dagen. De har
uppträtt på olika evenemang och är mycket uppskattade musiker.

Kreativ fredag
Vi är några pelarmedlemmar som har samlats efter ordinarie verksamhet på
fredagseftermiddagarna. Vi har handarbetat, målat eller bara fikat och pratat. Det är trevligt
att samlas till en grupp likt denna. /Viola

Utställning på klubbhuset
Jag heter Kristina och är 52 år och jag har handarbetat hela livet, mer eller mindre.
Det blir mest att sy tavlor och dukar i korsstygn eller andra tekniker, eller sticka sockor,
mössor och tröjor. Under åren har jag samlat på mig en hel del, och nu när det blev tal om
att medlemmarna kunde ha små utställningar på Pelaren av sina hantverk eller hobbies,
tänkte jag att jag kan väl också bidra med något. Så jag ställde ut lite dukar, en tröja, en filt
och några tavlor i oktober och november 2020. Intresset för utställningen blev ganska stort,
och jag fick många fina kommentarer i husets gästbok :). För mig var det också "lagom
stort" att ställa ut på klubbhuset, det var en begränsad publik + att man ju hade lokalen
färdigt. /Kristina

Utåtriktat arbete
Öppet hus på Pelaren
Vi bestämde att vi skulle ha öppet hus en gång i månaden för att ge allmänheten möjlighet
att besöka oss och bekanta sig med vår verksamhet. Detta som del i att fira vårt 10-års
jubileum och samtidigt göra vårt Klubbhus synlig i samhället.

Pelarens podcast
Jag har för lite mer än ett år sedan börjat med en podcast som heter Veckans Podd. Jag har
innan gjort lite poddar men nu först kontinuerligt. Vi tar upp viktiga ämnen, först och
främst om psykisk ohälsa/hälsa och klubbhus men även humor och ämnen som är viktiga
just nu i samhället. Vi bjuder in gäster utifrån och intervjuar de och även medlemmar som
är en viktig part i det hela. Det tar ca 3dagar i veckan åt att göra en podd. Det är jättekul
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och stärker självförtroendet samt att man får engagera andra också och nå ut med vårt
budskap. Vår lyssnarkrets har ökat markant senaste tiden och vi har lyssnare lite runt om i
världen, vi gör allt för att göra den så stor som möjligt så alla har möjlighet att ta del av
den. Den är en viktig del av klubbhusets verksamhet. /Rosie

Grillkväll
Under sensommaren ordnades texas BBQ på Klubbhuset Pelaren i samband med 10års
Jubileum. För recept togs kontakt med Huston Texas klubbhus och Mikael Björklund.
Medlemmar, personal, styrelsemedlemmar och samarbetspartner var inbjudna för att fira
Pelaren. Original BBQ med beef & pork ribs med hemliga kryddningar från Clubhouse
Austin, TX med autentiska side dishes samt livemusik.

Prideparaden
Vi deltar i evenemang utanför huset, vi deltar vi årligen i Pride paraden i Mariehamn.

Ångestloppet
Ångestloppet har arrangerats av Klubbhuset Pelaren sedan 2011 och springs i
Miramarparken. Ångestloppet springs för att våga visa världen hur vanligt det är med
psykisk ohälsa och att den hänger tätt ihop med vår fysiska hälsa.
I loppet var det ca 50 deltagare som kom till Miramarparken för att gå och/eller springa de
209 meterna.
Vi väcker medvetenhet och minskar på fördomar om psykisk ohälsa. Årets tema var
wellness. Finland placerar sig ännu högt bland de europeiska länderna då det gäller
självmord. Ångestloppet är populärt och samlar ihop människor från hela Åland. Under
dagen har vi även öppet hus på Pelaren.

Ur Jonahs tal under Ångestloppet
Om vi får chansen att komma tillsammans och dela vårt förflutna vi ska finna en samling
av erfarenheter som gör varje person till den som vi är idag.
Vi är den förkroppsligande av våra unika erfarenheter och hur vi har arrangerad dem, det är
vad gör vår karaktär. Det är hur våra talanger växer och hur vi följer vårt intresse. Det är
vad jag kallar för mänsklig kapital.
Jag har funnit ut att basen av ett klubbhus är en plats vart vi kan få möjligheten att styra
våra innersta erfarenheter och på nytt hitta våra styrkor.
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Vad gäller mig, jag har utvecklat en talang för organisation och att lyssna till andra och
med en lättnad gör de att öppna upp och deltar i en mission. Jag blev en del av klubbhuset
och kände den sensibel karaktär av Lotta och Myra deras varma personligheter öppnade
mig och jag hittade en grund för att dela med mig till andra och samhället.
Ja, vi har tider av starka kampar inuti och för många vill ge upp och det blir för mycket. Vi
drar oss tillbaka eller även värre hamnar i sjukhuset, tar mediciner eller hittar en stödjande
familjemedlem.
Klubbhuset har potential att ta hand om de som vågar göra någonting annat. Jag en dag
tänkte jag ska försöka klubbhuset och jag hittade de med liknande erfarenheter. Inga sade
någonting om grunden varför de kommer dit, varje person var unik och annorlunda, varje
person visade respekt för den andra.
Lotta var ödmjukt och tog hand om oss och jag såg i de två år jag gick dit hur mycket
arbete det är att upprätthålla en enorm uppgift som Lotta gjorde. Jag ville hjälpa till för att
jag respekterar henne och jag hade önskan att vårt klubbhus kan gå vidare och består i allt
evighet till för våra medlemmar och deras behov.
Idag kan jag påstå att jag samlade ihop ett intyg av min utveckling av mänsklig kapital.
Mitt förflutna blev en välsignelse och jag kom ur mitt kaos och entusiasmerade all de som
ville hjälpa till för ett evenemang vilket alla kan njuta av. Klubbhuset är en optimistisk
plats och i denna samling idag kommer medlemmar och samhället tillsammans för att visa
en större helhet.
Jag är så glad att vi kom tillsammans och ser hur mycket vi betyder för varandra när vi
delar vad vi har tagit till detta evenemang. Jag lärde mig väl i Schweiz från min mentor och
nu har vi gjord BBQ evenemanget liknande som de renommerade evenemang som vi
gjorde för schweiziska regeringen. Väl för evenemang som kulturminister av schweiziska
regeringen deltog. Nu ser ni att det är den mänsklig kapital som har större värde än ett
intyg på högskolan kan ge. Det är fantastisk att dela med alla er.
Tack! //JONAH

Ur Elisabets tal under Ångestloppet
År 2010 startade Klubbhuset Pelaren sin verksamhet här på Åland. Ett klubbhus är till för
personer som är minst 18 år fyllda och har eller har haft psykisk ohälsa. För att kunna vara
på Pelaren måste du vara nykter och inte drogpåverkad. Detta för allas säkerhet men också
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för att hjälpa människor hålla sej nyktra. Verksamheten bygger på den arbetsinriktade
dagen. Vi arbetar sida vid sida.

Det finns tre anställda handledare och en klubbhuschef samt 137 medlemmar vid
skrivande stund. Vi är alla kollegor. Alla utrymmen är till för både medlemmar och
anställda.Klubbhuset drivs utgående från, för nuvarande, 37 internationella riktlinjer.
Dessa hjälper oss att hålla rätt kvalitet på verksamheten.
På Pelaren ser vi människors styrkor, inte diagnoserna.

Jag hade varit och lyssnat på ett föredrag om vad ett Fountainhouse är innan Pelaren
öppnade. Öppningsdagen skrev jag in mej som medlem.
Då jag som lite på 40 år gammal tvingades inse att jag inte klarade av arbetslivet mera så
var det ju en lättnad när jag beviljades sjukpension. Samtidigt kände jag att jag förlorade
mitt människovärde som en medborgare som kan göra nytta i samhället. Jag var ju uppväxt
med värderingen att jag måste arbeta för att vara värd nånting.

Pelaren öppnade en dörr för mej att få vara en del av samhället åter. Jag får känna mej
behövd.

Tack vare Pelaren får jag använda mina kunskaper samt lär mej nya saker. Jag får vara
med i en gemenskap, fått och får nya vänner.
På Pelaren kan jag också få hjälp med praktiska saker som t.ex. att lära mej använda min
dator. Ibland kan man behöva ett par extra öron och stöd vid utförande av vissa ärenden. Vi
samarbetar också med olika organisationer och myndigheter. Själva arbetet i huset är
politiskt och religiöst oberoende. Genom att vara på Pelaren så bryter jag min isolering i
hemmet. Jag är en social varelse och behöver vara ute bland medmänniskor för att må
bättre.

Ändå har jag inte förstått min sjukdom och kunnat gå framåt i mitt mående innan jag
började i DBT:n.
Emellanåt har jag haft bättre dagar och sen åter ner. Mycket tror jag beror på den inre
tomheten som jag ofta upplevt. Denna tomhet och ibland utanförskapskänsla har jag tidvis
upplevt allt från ungdomen.
Då jag äntligen förstod att jag har borderline så har jag gått med i facebook-grupper för
oss med diagnosen. Jag har också sökt mycket information på nätet. Där gäller det att lära
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sej sålla och kolla pålitligheten. Det finns väldigt mycket dömande och negativa klipp och
skriverier. Bl.a att vi med diagnosen är manipulativa. Detta berättar om vilken okunskap
det finns i samhället. Okunskap och fördomar.

En viktig sak som jag vill jobba mera med är att vara med och rasera fördomar. Fördomar
mot psykisk ohälsa.
Ibland sitter vi själva inne med fördomar. Ibland finns den bland våra medmänniskor i
samhället. Kan vi sänka tröskeln att våga prata om hur vi mår så kanske inte alltid
problemen hinner bli så stora. Ibland kan det räcka med att prata med en medmänniska och
ibland kan vi behöva professionell vård.

Jag vill jobba med arbetssättet som Pelaren lärt mej. Vad är bra och vad kan bli bättre. Att
göra förändringar i samhället bör göras på ett i huvudsak positivt sätt. Man kommer inte
framåt genom att bara skälla och klaga. Detta gör istället att motparten går i försvar och
utvecklingen för det mesta stannar upp istället.

Dbt.n hjälper mej framåt till ett liv värt att leva, men jag behöver också Pelaren till det.
Tillsammans med erfarenhetsexpertutbildningen har jag fått verktyg att kunna berätta min
historia på ett sätt där jag kan använda det svåra i mitt liv till att förmedla hopp åt andra.
Jag inser att mitt liv har ett värde.
Mina svåra dagar är uthärdiga. Det är okej att be om hjälp.
Jag kommer upp tillbaka och kan fortsätta jobba för ett bättre samhälle. Vara med och
påverka och göra skillnad i vårt samhälle.

Jag har nåt att ge tillbaks för all den hjälp jag fått och får.

Vill påminna mej och dej att det finns ett liv värt att leva.
// Lisso

Mentalhälsoveckan
På grund av Corona blev Mentalhälsoveckan annorlunda än tidigare år. På
världsmentalhälsodagen den 10 oktober genomfördes Ångestloppet som annars skulle ha
varit på våren. Ångestloppet genomfördes som vanligt i och med att det var tillåtet att ha
utomhusaktiviteter.
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10 års jubileum
Pelaren hade 10 års jubileum 2020. För att fira vårt 10-årsjubileum skapade vi en
jubileumstidning. Vi sammanfattade Klubbhusets Pelarens första tio år och det blev en
tidning på 37 sidor lång tack vare många flitiga händer som var med. Tidningen skickades
ut till medlemmar, styrelsemedlemmar, samarbetspartners och även till några andra
klubbhus.

Pelaren fyllde 10 år 17 mars och det skulle firas på dagen i form av mingelfest med
inbjudna gäster. I oktober under mentalhälsoveckan hade vi istället en jubileumsmiddag för
klubbhusets medlemmar och styrelse på Valborg i Lemland. Programmet bestod av tal av
både Maj-Len Karlberg, Lotta Eriksson och Christian Beijar, musikuppträdanden av både
Pelarduon och Kevin Fagerlund.

Steel FM hjälpen
Eva Karlström från Steel FM tog kontakt med klubbhuset i oktober och frågade om vi var
intresserade att delta i Steel FM hjälpen. Det är en insamling och i år skulle pengarna gå till
klubbhuset för att värna om psykisk ohälsa. Vi tackade självklart ja och arbetet började.
Steel fm gjorde reklam och folk runtom på Åland började starta auktioner och insamlingar
mm till förmån för detta, det var även många som skänkte pengar. Vi hade sparbössor både
fysiskt och digitalt. Vi var även med från klubbhuset och pratade i radion om psykisk
ohälsa och psykisk hälsa. Steel fm gjorde också en väggkalender i 100 exemplar som
såldes bl.a. på Pelaren till förmån för projektet.
Det var en mycket stor och rolig sak att vara del av, vi fick synas mycket och kunna
påverka på en bred front. Vi fick även nå ut till blivande medlemmar och kunde hjälpa på
det viset också. Insamlingen avslutades med en 24-timmars livesändning med artister och
andra inslag.
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Summan man fick ihop var 38 830 euro och förutom att vi fick pengar, fick vi också gå ut
med ett viktigt budskap och har kunnat hjälpa många. Pengarna kommer gå till
medlemmarna i form av mycket wellness och ”det där lilla extra” t, ex gymkort, museikort,
bio, minigolf med middag mm. Medlemmarna lämnar in förslag på löpande band. //Rosie

Wellness och Friskvård
Återkommande för varje år är att två studeranden från Högskolan på Åland kommer till
klubbhuset för att utföra en frivillig hälsokontroll. Studerandena planerar, utför och
utvärderar sitt utförande. I hälsokontrollen ingår bland annat att mäta blodsocker, blodtryck,
puls samt Hb.
Som en del av friskvården på klubbhuset har vi skaffat simkort på Mariebad med vilket man
kan simma en gång i veckan. Dessutom fortsatte vi med våra populära lunchpromenader som
sker direkt efter lunchen och är ungefär 30 minuter långa.

Sammanfattning av trivselundersökning
Hösten 2020 gjordes en trivselundersökning på klubbhuset. Av de 11 svar som inkommit
var 1 person 26–30 år, 2 personer 31–40 år, 2 personer 41–50 år, 4 person 51–60 år och 2
personer 61–70 år. Ingen i åldern 18–25 år har svarat. 6 kvinnor och 5 män har svarat på
undersökningen.

Enligt undersökningen upplever majoriteten arbetet som meningsfullt, och man har
möjlighet att använda sina resurser. De flesta känner att de kan vara med och påverka saker
som angår huset och sin arbetsdag. Arbetsklimatet är positivt och man får stöd att nå sina
mål.

Deltagandet i klubbhuset har påverkat majoriteten att bli bättre på att organisera sin dag,
bättre hälsa, minskat behov av hälsovårdstjänster och behov av akut hjälp. Man har också
fått ett större socialt nätverk och personlig utveckling. De flesta har fått en större tro på sig
själva och sina resurser.

Deltagarna har också fått formulera åsikter fritt: Det som är bra med Pelaren är daglig
sysselsättning, trygghet, humor, kollegor, meningsfull gemenskap, bra och billig lunch som
ger energi. Man får en chans att delta i arbetsuppgifter, kan komma och gå som man vill,
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och det finns alltid någonting att ta itu med. Utan Pelaren skulle man bli ensam. Livet
skulle inte vara detsamma utan Pelaren.

Klubbhus bidrar till minskade samhällskostnader

Kostnaderna av två sjukhusplatser per år motsvarar kostnaderna för ett klubbhus för ett år.
Om man placerar en euro i klubbhus, sparar det per medlem 4,57 euro på
sjukhuskostnader.

Källa: Esko ry:n ROI laskelma 2018

Statistiken visar att medlemskap i ett klubbhus resulterar i avsevärt minskat dagar på
sjukhus (Di Massa er al, 2001), minskad användning av sociala insatser och öppenvård
(Konsulent firmaet KX, 2011), bättre livskvalitet (Jung, SH och Kim, Hj, 2012, Psychiatric
Rehabilitation Journal, 35, 460-65) och att medlemmar blir mer benägna att söka arbete
och behålla arbete (Schonebaum, A och Boyd, J, 2012, Psychiatric Rehab Journal, 35, 39195).
“The needed work in a clubhouse never stops and the relationships we build remain with
us for a lifetime. Being productive is healthy. At the end of our busy day, we can go home
and feel the sense of pride, accomplishment and self satisfaction that Susan Omansky was
referring to. We can develop the self respect that only meaningful work can provide. And
along the way, we can develop some good friendships. This becomes a wonderful way to
spend our life”( Emory N. 2015, Building the Work Ordered Day)
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Bilagor
Bilaga 1. Balansräkning
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Bilaga 2 Resultaträkning
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Bilaga 3. Verksamhetsgranskningsberättelse
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