
Vi erbjuder boende och daglig  

verksamhet till dig som har LSS-beslut
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Välkommen till 
Skogsgården och 
Emmys Gård
Våra gårdar ligger i övre Fröjel, mellan Klintehamn och Hemse, 

mitt på den gotländska landsbygden. Här jobbar vi i vår träd-

gård, sköter om vår skog och njuter av den friska luften. Vi 

tycker om att vara nära naturen.

På Hajdes har vi lägenheter för 16 boende, fördelade på fem hus. 

Tre hus på Skogsgården och två hus på Emmys gård. Det är en 

kilometer mellan gårdarna, men vi samarbetar hela tiden och 

gör saker tillsammans.

Båda gårdarna har verkstäder, hantverkslokaler och stora träd-

gårdar som erbjuder meningsfulla arbetsuppgifter året om. 

Skogsgården är lite större och där finns ett stort samlingsrum 

och en butik. På Emmys gård finns ett växthus.
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Bo nära gemenskap  
och jobb
Hos oss är det alltid nära till jobbet och nära till dina vänner på 

Hajdes. Det är inget krångel med att ta sig till jobbet när du bor 

och jobbar på samma gård. 

Vill du ha sällskap är det bara att gå ut i köket, vardagsrummet 

eller kanske ut i trädgården – vi andra finns alltid i närheten. 

När du vill vara för dig själv går du till din lägenhet och stänger 

din dörr. Det är ju där du bor. Det är ditt hemma.
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Din egen lägenhet
Alla vill vi ha en plats att kalla hemma och på Hajdes får du 

din egen kompletta lägenhet med badrum och kök, tillgång till 

gemensamma utrymmen och tvättstuga.

Du får själv möblera. Du städar och håller ordning, men vi 

stödjer dig förstås när det behövs. 

Här finns plats att bjuda på fika när du får besök.
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Här finns plats för många. Tycker du om att 

måla? Trivs du i naturen? Gillar du att dansa? Är 

du som bäst i trädgården? Är du snabb eller gillar 

att ta dig tid med saker? 
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Pratar du mycket eller lite? Vill du sjunga själv 

eller i vår kör? Hos oss kan man få vara på många 

olika sätt. Här finns gott om möjligheter att prova 

på lite av varje.
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Den goda maten
På Hajdes serverar vi mat som är god, nyttig, ekologisk och 

närproducerad. Det gör vi därför vi tycker att mat är viktigt.

Gäster som fått smaka vill gärna komma hit och äta igen…
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Allt började med  
Skogsgården Hajdes
När vi startade 1994 hade vi ingen person eller firma med 

massor med pengar som stöttade oss, vi hade inte ett öre. Men 

trots det lyckades vi på något sätt. Vi har hela tiden varit en 

idéburen verksamhet – det är alltså inte vinsterna som driver 

oss, utan målet är att skapa bra verksamhet så att det blir bra för 

de boende och våra medarbetare. 

För oss är det viktigaste att verksamheten ständigt utvecklas och 

håller god kvalitet.
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Så här jobbar vi
Det är dina önskemål och behov som 

avgör hur vi utformar vårt stöd till dig. 

Vår antroposofiska inriktning innebär en 

helhetssyn på människan. Här bor och jobbar vi i 

gemenskap. Vår uppgift är att erbjuda boende, arbete 

och fritid utifrån de individuella behoven.
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Vad finns i din friska kärna?
Varje människa har många lager. Det kan vara svårt att 

visa vem man är innerst inne. Hos oss är det viktigt att ha 

tålamod att lyssna och se, så att vi kan lära oss att förstå 

hur vi fungerar med varandra.



Vill du veta om vi har plats för en till? 
Vill du veta mer om Hajdes? Vill du 
komma hit och titta? 

Kontakta Helena Casanova,  

070-993 32 40, helena.casanova@hajdes.se

Hajdes Fröjel, 623 55 Klintehamn 
0498-24 41 33 • hajdes@hajdes.se • www.hajdes.se


