
 



VIOLA NYKÄNEN  

Viola Anna Leena Nykänen föddes i Stockholm 30 augusti 1956. Hon var enda barnet i familjen. 

Själva förlossningen var svår och Viola fick skador för livet. Hon var en väldig bestämt dam redan 

från början vilket gjorde att det var inte så lätt att uppfostra henne. Hon bodde en tid med sin 

mormor och en tid med sin moster i Finland. Hon hade alltid kort hår och handväska på varje kort från 

hennes barndom.  

Föräldrarna skildes och Viola flyttade till olika institutioner men ändå kunde hon behålla sin starka 

vilja.   

Viola flyttade till Staffansgården dagen hon fyllde 20 år, 30 augusti 1976. Lotti Lorenz tog hand om 

henne och bodde med henne de första åren. Här kunde hon lära sig äta med gaffel och kniv samt basal 

hygien. Viola var alltid mycket fingerfärdig och hon blev en av de skickligaste väverskor som 

Staffansgården någonsin har haft. Viola älskade att resa och hon har besökt väldigt många länder.  

Tio år sedan bestämde Viola att hon är färdig med vävningen. Det hjälpte ingenting vad som helt vi 

försökte med. Hon ville inte väva mera.   

Viola ärvde pengar från sina föräldrar och hon köpte en fin Volvo. Det var en stor glädje för henne 

att åka på många turer i Hälsingland samt stanna för att handla och fika.   
 

När Lottie (102 år) hörde att Viola gått bort sade hon att hon är ledsen och Viola var hennes vän.  

Samma kväll skrev Lottie en dikt till Viola som hon dikterade till mig  

  

Du föddes i ett mörkt hus  

En själ som längtar efter ljuset.  

Lilla själens kamp   

Öppnar ett fönster till Dig.  

Vintergatans stjärnglans  

Var din lön men Du ville mer,  

En vishet och själens kraft, ett fönster till.  

Ändå månen med sin stjärnglans gläder dig,  

Stark i din tro Du ville Solen se.  

Spräng du husets tak   

Och Solen och du blir ett.  

  

Till Viola  

 

Vid pennan Matti 



 

 

 

 

 

Harriet Arnault 

Harriet Arnault 

Harriet Arnault flyttade som ung till USA där hon fick tre söner. Kort efter hemkomsten till 

Stockholm, flyttade hennes äldsta son Andre till Årstahemmet. Harriet engagerade sig tidigt i 

Årstahemmets föräldraförening, och fick snart rollen som ständig sekreterare. 

Inför kommunreformen 1971 tipsades föreståndaren Stella Hellström om att det skulle bli svårt att 

bibehålla den särställning man haft på Årsta, när Landstinget skulle ta över huvudmannaskapet. 

Särskilt svårt skulle de kunna bli med lägerskolbesöken som gjordes varje sommar i Delsbo. 

Föräldraföreningen beslöt att försöka förvärva Högtomt gamla skola i Delsbo, och Harriet började en 

intensiv aktivitet med ansökningar hos olika fonder för att kunna genomföra köpet, vilket även 

lyckades. Skolan förblev sedan i Årstahemmet ägo i 50 år. 

Farhågorna kring landstingets huvudmannaskap besannades snart och när ansökan om att få starta en 

vuxenverksamhet i anslutning till Årstahemmet skola avslogs, tog man 1974 saken i egna händer och 

flyttade till Högtomt. Det fanns inget tillstånd, men Stella hävdade att det inte fanns någon paragraf 

som begränsade hur länge man fick vistas på lägerskola. 

Föräldraföreningen med Harriet i spetsen började åter jaga finansiering för att kunna flytta 

ungdomarna närmare centrala Delsbo. Efter drygt ett år flyttade man in på ”Gamla Turisten” och 

sedan dess var Harriet en trogen besökare. Under uppbyggnadsfasen av Staffansgården, såg Harriet 

allt som saknades och väl tillbaka i Stockholm uppvaktade hon otaliga företag och fonder för att 

berätta vilken fantastisk verksamhet som startats i Delsbo och hur stort behovet var av bidrag. 

Genom åren har Staffansgården tack vare Harriets enträgna arbete fått sjusiffriga belopp i bidrag. 



 

Många var vi även som fick förmånen att övernatta i Harriets stora lägenhet på Riddargatan på 

Östermalm. Man kunde ana historiens vingslag när man vandrade uppför de gamla nötta trapporna till 

lägenheten med namnskylten von Wolfenstein, Harriets flicknamn. När Harriet rörde sig runt i stan 

föredrog hon cykeln när det var möjligt. Dans var hennes stora passion och även för att ta sig till 

veckodansen var det cykeln som gällde långt upp i nittiårsåldern. 

Framförallt är vi många som minns Harriet som en nära vän. Hon var alltid lika sprudlande och alltid 

lika intresserad av att lära känna de nya som kommit till Staffansgården oavsett om det var bybor 

eller medarbetare. Att ha Harriet som gäst var inte att få besök av någon som behövde passas, utan 

hon kände sig hemmastadd och ville alltid hjälpa till. 

Söndagen den 19 april somnade Harriet stilla in 98 år gammal efter att någon tid ha bott på 

äldreboende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Till minne av Ann-Christine ”Pia” Grahn. 
 

Pia föddes på Öland med flyttade upp till Märsta, Stockholm som ung. 

Där gifte hon sig och fick tre stycken söner, Magnus, Jonas och Fredrik. 

 

Relationen till Staffansgården startade för snart 30 år sedan, då hennes mellersta son Jonas 

flyttade hit. 

Pia har genom åren varit väldigt omtyckt och välkänd av såväl medarbetare som bybor. 

Hon har tillsammans med sambon Bigge regelbundet besökt sin son, kört honom tillbaka efter 

semestrar och hemresor, och hon var alltid med på anhörigmöten och årsmöten. 

 

Vi har även vid flera tillfällen varit bjudna hela västertorpa till deras sommarställe i Almunge 

över dagen. Mycket uppskattat då det bjudits på både grillade hamburgare och 

jordgubbstårta. 

 

Pia fyllde 75 år den 16e mars. Det firade hon i stillhet i hemmet då hon precis gått igenom en 

cancerbehandling och Coronan börjat sprida sig i Stockholm. 

 

Pia somnade in den 2a april, otroligt saknad av såväl personal som bybor.  

 

Hon hade ett enormt stort engagemang, en fantastisk humor och ett otroligt stort och 

vackert hjärta där vi alla fick plats. 

                                         



 

 

FESTIVALVÄRNET FRIGGESUND Aug 2020 var en rolig dag. Här fanns ansiktsmålning, lokala 

hantverkare, tv-spel, pyssel, graffitimålning, mat och fika. Staffansgården hade ett eget bord där vi 

sålde våra alster. 

 

 



 

 

 



 

 



 

   

            

KONSTUTSTÄLLNING maj 2019 

I samband med årsmötet en helg i maj höll vi konstutställning i Staffanshuset och i 

grillkåtan. Några verkstäder visade upp sina alster i salen och innergården var dekorerad med 

blommor och fladdrande traskronor. Självklart fikade vi också.  



 

 

 

 

 

 

 POTATISPLOCKNING 18 september    

 

 

 

 

 

 



 

POTATISPLOCKNING 18 september 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRILLKÅTAN 

 

 

 

 

 



MORGONPROMENAD  

Just den här morgonen i februari var vi 19 personer som promenerade tillsammans.  

 
 

 

 

 

 

DELSBOSTÄMMAN 7 Juli 2020  

Staffansgården gör en insats och skjutsar vår biskop Karin Johannesson tillsammans med 

bygdens präster mfl till kyrkobåtarna.  



  

  

 

 



 

 

Daglig verksamhet firar av Jens 5 Juni 2020  
 

  

  

  



  

 

 
 

SNICKERIET  

Jonas och Bill hjälps åt vid slipen. I snickeriet arbetar dessutom Ove, Tage, Andreas, Börje, 

Camilla, Dennis, Albin och Heiddis.  

  



 

BAGERIET  

I bageriet har det varit full fart varje dag med bakning och många fikagäster. Sen omstarten 

2018 tycker vi att vi har fått till bra rutiner och gott surdegsbröd! Fröknäcket har blivit en 

favorit hos alla och det bakade vi ca 14 plåtar i veckan. I bageriet arbetar Tage, Börje, Jonas 

G, Jonas E, Linnéa, Patrik, Kristina N, Bill, Byron, Thomas, Sophia, Rasmus, Malin, Tina och 

Christian. Nu då vi stängt pga Corona saknar vi att vara här!  

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  
  

  

  



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En rapport från Väveriet 
 
Det här året har kantats av engemanget kring vår stora ombyggnation. Utrymmet närmast 
förskolan har utrustats med våtrumsmatta och rinnande vatten. Vi har fått en ny, fin arbetsbänk 
och praktiska väggskåp. Åke Svensk har snickrat för fulla muggar och Heiddis har hjälpt oss med 
en del måleri. En stort tack till dem! 
 
Vi medarbetare har inhandlat en del material för att vi sen ska kunna använda den här delen av 
Väveriet till allehanda pyssel och hantverk. Spännande ska det bli! 
Kaoset har ibland varit ett faktum, men tillsammans har vi rott varje dag i land. 
 
Man skulle kunna tro att detta vore nog, men vi har dessutom fått ett nytt, riktigt fint kök och 
kontor! Där ska det fixas fika och bakas godsaker, så det står härliga till! Även här har vår Åke lagt 
ner kropp och själ i byggnationen. 
 
♥Tack alla ni, som varit flexibla och stöttat oss under det gångna året!♥ 
 
 
 

   
Mattan har precis kommit på plats. 4/9-19     Arbetsbänk och diskbänk har installerats. 4/9-19 

 
 

   
Volontärerna tillverkar skyddsutrustning. 13/5-20  Nya fina köket! 13/5-20 

 

 

 

 



Staffangårdens spel 2019 löpte av stapeln en regnig dag i juni så vi var 

inne i hallen. 

 

 

 



 

Jorun grillade hundratals hamburgare ute i regnet 

   

 



 

 

 

DISCO OCH FIKA 

 

 

 

 

 



 Camphill Nordiskt regionmöte på Staffansgården 11-14 mars 2020 

Vi hade gäster från Norge, Finland, Litauen, Estland, Ryssland och Häggatorp 

Staffansgårdens bybor och medarbetare bjöd på konsert, teaterpjäsen Gröne orm och sköna liljan 

samt mycket god mat.   

 

 

 



 

 

 

 



 

Maskerad 

  



Årets maskerad hade gubbtema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Utflykt till Trolska skogen 

     

  



 

KIK-festivalen i Danmark 

 

Efter midsommar var vi ett stort gäng som åkte till KIK-festivalen i 

Danmark. Vi åkte båt ifrån Oslo och innan vi kom fram till festivalen 

han vi med en utflykt i Skagen. 

Vi fick 

prova många olika aktiviteter under festivalen och bland annat så 

undersökte vi livet på grunt vatten. 



  

 

Några  byggde drakar.  



Invigningen av nya allhuset/grillhuset



2019 

Volontärer Veronica och Isabelle 



Höstkonsert och Halloween







 

Advent trädgården tillsammans med Waldorfskolan och Solbacka lekskolan 

Årsmöte 2018. Mycket musik och sång. Tyvärr blev det inte lika fint år 2020.







 



 

 

Staffansbåten var hela sommaren och sent till hösten i flitig användning. 

 



 













 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vad vill det säga att vara ”vuxen” - om vuxenliv på Staffansgården.  

Att växa upp och ta steget från barndom till ungdom, från ungdom till vuxen är inte alltid en 

lätt process. Vi måste steg för steg stiga in i nya situationer och ta ansvar på ett sätt som ej 

varit nödvändigt då vi var barn och det fanns hjälpande händer och en förstående omgivning. 

Växande är en fråga om ge möjlighet till utveckling, ge ansvar och se den enskilda individen 

där han eller hon befinner sig i sin utveckling. 

Då man möter ”vuxna” utvecklingshämmade människor eller mer korrekt sagt människor med 

”funktionsvariationer” så blir just frågan om att vara vuxen ännu mer aktuell. När är man 

vuxen? Är det när man blir myndig eller när man flyttar hemifrån? Finns det någon yttre 

ålder då man kan säga ”nu är jag vuxen”! Lätt fastnar man i föreställningen att ”barn är alltid 

barn” eller han/hon beter sig som ett barn. Vi har alla ett liv som vi har levt ett antal år och 

under den tiden samlat på erfarenheter och minnen som finns i vårt inre. Alla gånger har vi 

inte förmågan att omvandla våra erfarenheter till handling men vi har alla ett ”livsminne” som 

måste respekteras. 

Vi har under de två utbildningsdagarna på Staffansgården arbetet med dessa frågor för att 

genom samtal och reflektioner se på våra föreställningar och uppfattningar om hur ett 

värdigt vuxenliv med respekt för den enskilda och intresse för det individuella kan gestaltas 

för byborna men också i relation till varandra. 

     

Sex huvudrubriker kunde skönjas och vi avtalade detta med varandra:  

1. Valfrihet 

Vi skapar valfrihet genom vårt aktiva lyssnande, vår närvaro och en trygg omgivningen. 

  

2. Åldrande 

Vi möter åldrande genom acceptans och kunskap, omtanke, öppenhet, fantasi, nyfikenhet och 

humor.  

3. Kommunikation  

Vi skapar en likvärdig kommunikation genom att ge plats, inspirera och engagera. 

  

4. Kompetens 

  

Vi upparbetar kompetens genom kunskap, utveckling, insikt och förståelse. 

  

5. Gemenskap 

Vi skapar gemenskap genom vår mellanmänskliga tillgänglighet samt delaktighet i sociala 

aktiviteter. 

     



6. Livshistoria 

Vi får insikt och förståelse genom vårt intresse för den enskildes livshistoria.  

   
    01.03.2020           
Sonny Ferm  
 

 

 

 

 

 

 

 

Längesen det kom något till Allehanda från mig säger ”chefen”, allt rullar på som vanligt här 

på kontoret utom att nytt för i år är att vi har flyttat om lite här uppe! Damerna i ledningen 

behöver/vill sitta mer tillsammans och jag fick då flytta på mig. En dag i januari hjälptes vi 

alla åt med flytten.  

Alla nöjda efteråt, fick gott om plats i mitt nya rum och trivs bra. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitt nya kontorsrum, hälsningar från Louise 



Verksamhetsberättelse 2019  

  

Staffansgården är en bygemenskap vars viktigaste uppgift är att skapa ett bra 

liv för byborna som bor och arbetar hos oss. Vi 

är också en stor och stabil arbetsgivare. Det är över 100 medarbetare på 

lönelistor. Men åren är inte likadana i gott och ont.  

Ekonomin var 2019 mera ansträngande på grund av att Hudiksvall började 

betala i efterskott och en annan kommun tog inte sitt ansvar när en boende mådde 

extrem dåligt. Vi klarade oss väl för att vi hade kunnat ha en stabil 

ekonomi i många år.  

Sommaren var inte så underbar som året före. Ändå kunde vi ha många utomhus 

aktiviteter. Vi var ute med Staffansbåten över 20 gånger och kunde bjuda in andra 

gruppboende och daglig verksamhet från Hudiksvall och Ljusdal. Vi fortsätter att 

ha Staffansgårdens spel som igen hade rekord många deltagare, lika väl var 

julmarknad en stor succé.  

  

Vi har haft goda möjligheter att utbilda bybor och medarbetare på många olika 

fronter. Jon Geelmeyden har besökt oss regelbundet och hållit lektioner för oss 

alla samt en förmiddag för nya medarbetare. Bara under 2019 har vi haft 

föreläsningar av fem andra utbildare (Sonny Ferm, Marie Wallin Carlbom, mm) inom 

olika ämnen. Vi anser att det är viktigt och betydelsefullt att vi får in ny kunskap 

och nya impulser utifrån för att kunna förnya oss och se världen med nya ögon.  

Staffansgården är mycket stolt över att vara en icke vinstdrivande ideell förening. 

Eventuell positivt resultat går tillbaka in i verksamheten. På så sätt är det lättare 

för både bybor och medarbetare att känna motivation att göra sitt bästa för att 

sträva efter gemensamma mål, vilket är att utveckla Staffansgården vidare till en 

allt bättre plats att leva och verka, för oss alla.   

  

Under året 2019 har vi hållit fem styrelsesammanträden, alla gemensamt med 

styrelsen för stiftelsen Staffansgårdens bostäder.  

Styrelseledamöter för Föreningen Staffansgården sedan 2019-05:  

Ordförande: Sonny Ferm  

Vice ordf. Lars Lindman-Backius och sekreterare: Jon Geelmeyden  

Kassaförvaltare: Matti Remes  

Övriga ledamöter: Alexandra Zoffman, Marie Wallin Carlbom,  

Inger Eriksson  

Suppleanter: Lillemor Ohlin och Ann-Marie Eriksson  

Styrelseledamöter för Stiftelsen Staffansgårdens Bostäder:  

Ordförande: Matti Remes  

Övriga ledamöter: Lars Lindman-Backius, Sonny Ferm, Alexandra Zoffmann  



Suppleant:  Lillemor Ohlin och Jon Geelmeyden  

Revisorer för Föreningen Staffansgården och 

Stiftelse Staffansgårdens Bostäder:  

Joakim Lindblad och Jörgen Nordenström.  

Suppleant: Lars Carlsson och Petra Gahm.  

Vårdavgifterna för vårt boende har legat mellan 546 och 8870 kr/dygn  

och avgifterna för daglig verksamhet mellan 416 och 6018 kr/arbetsdag  

Ekonomi  

Staffansgårdens ekonomi är i balans och vi har kunnat bygga nytt gruppboende 

utan lånade pengar, samt investera i utbildningar och, i nya tjänster.  

Boende och arbete  

Vi har två lediga platser på Staffansgården belagda på boendesidan och det finns 

flera sökande som vill flytta till oss. För övrigt så rullar arbetet på som vanligt 

även om man ser tendensen av att flera av våra bybor har blivit äldre och inte har 

samma ork att arbeta i samma utsträckning som tidigare. Vi anpassar oss och 

erbjuder andra aktiviteter till de som behöver, som till exempel målning, bad, 

gymnastik, innebandy, fotboll, sång, musik och massage. Under året har vi även 

fokuserat mycket på dokumentation och påbörjat ett skifte från manuell 

dokumentation med papper och penna till att succesivt arbeta in och gå över till 

datoriserad dokumentation i husen och i verkstäderna.  

Kultur och fritid  

Vi har haft traditionella högtidsfiranden och flera andra aktiviteter som 

friluftsdag i Hedebacken, friidrottsfest tillsammans med Ljusdals 

dagligverksamhet, Staffansgårdensspel, Innebandy-cup med mera. Vi är särskilt 

glada att vi har en läke-eurytmist och en musikterapeut.  

Framtid  

Staffansgården har en beredskap för att möta nya utmaningar med åldrande bybor 

men vi ska även förbereda oss för att kunna ta emot flera unga människor och 

anpassa oss efter de önskemål och behov som de unga människorna har.  

  

Å styrelsens vägnar vill jag tacka  

alla Staffansgårdens medarbetare för utomordentligt arbete och engagemang,  

alla anhöriga och godemän för stöd och värme och  

speciellt tack till alla bybor för att Ni är så underbara människor och ni möjliggör 

att Staffansgården finns.  

  

Matti Remes Delsbo  
 


