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Volontär/frivillig 
 



Frivilligverksamhet 
Genom denna information hop-
pas vi på att nå fler som vill göra 
en frivillig insats.  

Medmänniskor behöver vi alla! 

Ibland är en fika, ett samtal eller 
en trygg hand allt som behövs 
för att man ska känna sig lite 
bättre! 
 

Som frivillig bestämmer du vad, 
hur mycket och när du vill göra 
något.  

 
Det kan innebära allt ifrån en-
staka insatser till mer schema-
lagda. Alla insatser är värdefulla. 

 

 
Målen för volontär/frivillig: 
 att motverka ensamhet och 

isolering 
 att göra vardagen trivsam 

och meningsfull 
 att den frivillige känner 

glädje, stimulans och trygg-
het i den aktivitet man är 
med och medverkar i 

 

 

 

 

 

 

 

  



Frivilliga insatser kan vara 

 Hjälpa till vid olika aktiviteter 
och på träffpunkter 

 Besök hos någon för en 
pratstund 

 Följa någon på en prome-
nad eller till en samman-
komst 

 Underlätta praktiska ären-
den i vardagslivet   

 Du kan vara den som "sätter 
guldkant" på någons tillvaro 

 

Organisation  

Som frivillig tillhör du en grupp. 
Det frivilliga arbetet bygger på 
ett ömsesidigt givande och  
tagande mellan människor.  
Du får möjlighet att berika ditt 
och andras liv och skaffa dig en 
ny social samvaro. 
 

En anställd aktivitetssamordnare 
samordnar uppdragen och ser 
till att du får förutsättningar som 
passar dig både gällande inne-
håll och omfattning av uppdrag. 
Samordnaren finns där som 
stöd till dig som är frivillig.  

Som frivillig skriver du på en 
överenskommelse som innefat-
tar tystnadslöfte. 
 

Vi tar gärna emot tankar och 
idéer gällande verksamheten, 

välkommen med dina            
synpunkter!              

Träffpunkter -   

mötesplats för gemenskap 

I Laholms kommun finns ett   
antal träffpunkter för gemenskap 
samt utbyte av erfarenheter och 

resurser. 

 

Till träffpunkten kan du komma 
och gå som du vill. Du kan delta 

i aktiviteter, ta en fika till       
självkostnadspris samt få en 

stunds sällskap och träffas kring 
gemensamma intressen. 

 

 

  



Preventionsenheten 
Laholms kommun 
Humlegången 6, 312 80 Laholm 
Telefon 0430-150 00, www.laholm.se 

 

Det behövs fler frivilligkrafter i våra  

verksamheter! 

Välkommen att höra av dig!      

 

Om du vill veta mer, kontakta: 

Aktivitetssamordnare 

- Telefon 0430-266 85 

- E-post: volontar.frivillig@laholm.se 
 

Anhörigcentrum 

- Järnvägsgatan 3, 312 30 Laholm 

- Telefon 0430-266 75 

- E-post: anhorigcentrum@laholm.se 

 

Mer information om träffpunkter och aktuella program finns på: 

www.laholm.se/ stöd & omsorg/ seniorer/ träffpunkter 
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