
Dagen idag är en märklig dag  

Du har den i dina händer 

Dagen imorgon har du inte fått något löfte om 

Men dagen idag har du 

det är det enda du kan vara säker på 

Den kan du fylla med vad du vill 

Använd dig av det! 

Idag kan du glädja en människa 

I dag kan du hjälpa en annan 

I dag kan du leva så att kanske någon i kväll 

vill tacka för att Du finns till 

Dagen idag är en betydelsefull dag  

Den är din 

 

 

VÄNTJÄNST 
i Boxholm 

 

 
 
 
 
Ett komplement till den kommunala 
omsorgen 
där frivilliga volontärer kan göra en 
medmänsklig insats 
 



Väntjänsten består av frivilliga volontärer   

För närvarande är 40 personer inskrivna i Väntjänsten här i 

Boxholm 

Väntjänsten är ett komplement till kommunens 

omsorgsverksamhet  

vilket innebär att de inte ska utföra det som är ett 

kommunalt ansvar 

Deras åtaganden ser väldigt olika ut 

Det kan vara att:  

uträtta ärenden åt, ringa till eller besöka någon som bor 

ensam 

följa med någon på en promenad eller som ledsagare vid 

sjukresor 

leda eller hjälpa till vid någon underhållning, gudstjänst eller 

aktivitet på Bjursdalen 

Stor efterfrågan av ledsagare/följeslagare  

Medelåldern bland de frivilliga som har åtagit sig det 

uppdraget börjar bli hög, vilket kan innebära egna krämpor 

som gör att man inte orkar med det åtagandet 

Väntjänst är ett ideellt och frivilligt åtagande 

Man bestämmer själv vad man vill hjälpa till med och när 

det passar 

Man har alltid möjlighet att säja nej vid en förfrågan 

Som frivillig skriver man på ett avtal med undertecknad,  

där det framgår vad man vill och kan hjälpa till med 

Det kan när som helst avbrytas 

Man skriver även på ett tystnadslöfte och att man är 

medveten om sin skyldighet att anmäla missförhållanden 

inom äldreomsorgen, enligt lagen Lex Sarah  

Boxholms kommun har tecknat en försäkring för alla 

frivilliga som gäller under den tid man utför ett uppdrag 

Eventuella utgifter för den frivillige vid ett uppdrag ersätts i 

första hand av den man hjälper  

Frivilligcentral 

Samlingslokal för samvaro och aktiviteter finns på 

Bjursdalen  

Välkommen med frågor och anmälan av intresse eller 

hjälpbehov  

Kerstin Kvick  

Aktivitetssamordnare 

Telefon: 0142 - 896 42, 070 - 364 93 05 


