INLEDNING
Området Hemvägen/Plintgatan är ett naturnära bostadsområde med 534 lägenheter. Här finns
allt från ettor till femrummare i etage och vi har även ett antal studentlägenheter. På området
finns en övernattningslägenhet samt en fritidslokal att hyra för en liten peng. Plusboendet
startades hösten 2009. Vi upplever detta som ett positivt och bra boende som skapar trygghet
då det i uppdraget ingår social omsorg som till exempel tillfällig hjälp vid behov.
Det skapar även relationer mellan grannar då det finns en gemensam samlingsplats:
Kaffekällar`n. Där anordnar vi en rad olika aktiviteter för hyresgästerna, stora som små.
Dessa presenteras här i vår verksamhetsberättelse.
Tisdagscaféer, Öppet hus på torsdagar, kvällscafé och frukost en gång i månaden är de
aktiviteter som är stående över året med vissa undantag.
Vi har under fem år haft ett samarbete med Riksteatern Värmland. Detta är sista året och har
nu avslutats. Riksteatern har under åren lyckats få till en bra relation med några engagerade
hyresgäster som nu blivit arrangörsgruppen. Gruppen har varit med under året och arrangerat
teatrar, musikarrangemang med mera.

Evert, en av deltagarna i arrangörsgruppen med sin prunkande änglatrumpet.
Genomsnittligt antal besökare per månad på stående aktiviteter är:
Tisdagscafé: 50st vuxna och 3st barn
Öppet hus: 14 vuxna och 26 barn
Kvällscafé: 7 vuxna och 10 barn
Frukost: 7st och 1 barn vid 1 tillfälle
Övrigt antal besökare presenteras vid varje aktivitet.

Januari
Filmtajm
Vi avslutade jullovet med en mysig filmstund, vi tittade på ”Det regnar köttbullar”.
8 barn dök upp. Vi bjöd på popcorn och saft.

5-årskalas
28 januari firade kaffekällar´n 5 år. Det bjöds på kaffe, saft och tårta. Ca 35 st, barn och
vuxna. Lokalen fylldes med fikasugna gäster.

Februari
I februari fick vi nöjet att njuta av semlor, trollkarlen Hampus för att nämna några saker. Vi
hade även vernissage från den levande adventskalendern. Ett 30 tal besökare denna kväll.

Sportlovskul
Vi hade öppet för barn på sportlovet där vi pysslade och fikade tillsammans.
På måndag hade vi filmvisning, ”Blixten och det magiska huset” tittade vi på. Det bjöds på
saft och popcorn. 12 barn och 4 vuxna.

Trollkarlen Hampus, en fantastisk ung kille som bjöd på en härlig show. Han såg alla och
engagerade sig fullt ut. Succé 25 barn och 8 vuxna. Ingen gick besviken från denna em.
27 februari var det dags för skiddag, men tyvärr så lös snön med sin frånvaro så det blev
inställt. Det är Grava skidklubb som annars finns på plats med skidor och pjäxor som man kan
få låna. Tråkigt när vintern inte håller måttet.

Mars & april
Många goda dagar att fira- Fettisdagen firades såklart med goda semlor och Marie bebådelse
dag med våfflor på ett kvällscafé. För hela familjen: Föreställningarna Den fula ankungen &
Gubbarna i lådan Bph, denna aktivitet ordnades av vår nya arrangörsgrupp, hyresgäster i
området och Riksteatern Värmland. Detta blev succé och lokalen fylldes med närmare 50
personer, både barn och vuxna.
Marsipanpyssel är en stående aktivitet när påsken närmar sig. Detta är uppskattat bland
barnen men även någon enstaka vuxen ville gärna delta. Det skapades kycklingar, ägg och
blommor med mera i olika former och färger och för den som ville kunde skapelserna även
rullas i socker och doppas i choklad. Totalt ca 15 st.

En annan återkommande aktivitet är påsk-lunch. Då dukar vi upp med långbord och njuter av
påskens godsaker så som sill, Janssons frestelse, ägghalvor, omelett, köttbullar, godis med
mera. Även denna gång blev delar av menyn catering från Mor Emilias kök på Alsters
Herrgård. En trevlig tillställning. Ett 20 tal hyresgäster åt tillsammans.

Påsklovsaktiviteter
Vi tittade på film även detta lov. Popcorn och saft såklart. 10 barn och 2 vuxna.
Påsklovslek med Grill o tipspromenad.
Vi gick tipspromenaden i bostadsområdet denna gång och därefter samlades vi och grillade
korv tillsammans. Ett 30 tal hyresgäster i olika åldrar deltog. Svensktoppar vi minns av och
med Strålande tider. Bph. En föreställning som anordnades av arrangörsgruppen och
Riksteatern Värmland. Detta var en kvällsaktivitet. Ca 25st hyresgäster. Vi, Carola, Therése
och arrangörsgruppen blev inbjudna till Saras café som är ett radioprogram i direktsändning i
P4 Värmland. Det fikades, dansades och intervjuades, en mycket trevlig förmiddag.

Bokcirkel
Det finns bokkassar att låna från våra bibliotek i syfte att ha en liten cirkel, detta provade vi
men det var bara en intresserad då så det blev inget av det. Vi kunde hänvisa henne till ett
annat område där cirkeln blev av.

Ordjakt
Detta är en för oss ny aktivitet som vi gjorde ihop med trygghetsboendet på Sixbacken. Fina
foldrar delades ut, färgglada stolpar (med ett ord på varje stolpe) sattes upp på lite kluriga
ställen. Det gällde sedan att hitta alla orden och lista ut vilken sommarvisa som gömde sig
bland orden. Detta kunde man göra under maj månad när man själv ville. Som inledning hade
vi ett café med information och ”gofika”.

Maj
Våren är äntligen här och det bjuder in till nya möjligheter. Vi hade en inspirationskväll med
Malin från Åstorps handelsträdgård, tyvärr var det inte så många som just denna kväll hade
möjlighet att komma. Trots ett sparsamt antal så blev det en trevlig kväll med trevliga tips
inför odlingssäsongen. I samband med detta så anordnades även en shoppingtur ut till Åstorp
lite senare i maj. Detta var en aktivitet som var på fler områden inom KBAB.

Grillkväll
Att få möjlighet att äta grillat och mysa med sina grannar är uppskattat.

Detta är en återkommande vår-aktivitet. Vi tänder grillen och fixar en enklare grillafton med
karré och potatissallad, kaffe och efterrätt. 12st hungriga hyresgäster pratade, skrattade och
njöt av maten och sällskapet. Vi avslutade denna månad med en tipspromenad och grill i
skogen. Vi gick elljusspåret där frågorna var uppsatta, vi samlades sedan vid grillplatsen där
var och en grillade sin korv. Kaffe och kaka såklart.

Juni, juli & augusti
Under sommaren så drar vi ner lite på öppettiderna på caféet, torsdagarna har vi stängt. Istället
så ordnar vi några filmtillfällen, utelek med mera. KBAB – glassbilen, sommarskoj, sillunch,
Friendly brains och frukostar är en del av det som erbjöds.
Även grillkvällar med underhållning och detta gjordes i samarbete med Berättelser på
Hemvägen(Bph). Vi har även ett litet samarbete med Parkleken karmen som i år ordnade
skolavslutnings fest med grill och underhållning samt en grillkväll på karmen. Även detta i
samarbete med BpH. Sommarskoj hade vi vid två tillfällen. I år var inte vädret med oss. Regn
vid ett tillfälle så då var vi i kaffekällaren, lite barn tyvärr. Och andra tillfället var det nog för
varmt. Några damer kom och handarbetade i skuggan, några barn kom förbi och fick lite saft i
värmen, några lekte lite med sakerna vi lagt ut.

Sommarlovsfilm
Vi visade film vid två tillfällen under sommaren. Det kom ca 10 barn vid varje tillfälle, varav
några vuxna. Vi fick en förmiddag besök av gårdsmusikanter. Det var Karlstad kommuns
feriearbetande ungdomar som hade fått i uppdrag att spela på våra områden. Trevligt inslag
men kanske för tidigt på dagen då det var glest med publik. Duktiga ungdomar.
Sillunch är en återkommande aktivitet där vi bjuder alla som vill vara med på lunch, detta
görs på alla plus och trygghetsboenden inom KBAB. Vi bjuder på sill, köttbullar, ägghalvor,
potatis och lite tillbehör och även underhållning. I år var vädret ostadigt så det fick bli
källarlunch. Kaffekällar ´n fylldes med sillsugna hyresgäster även närliggande utrymmen som
cykelrum fick bli matsal. Nymålat och ganska lite cyklar så det var lämpligt. Det blev ca50st
runt borden i år, trevligt som alltid. Musikern Lasse var på plats, han bjöd på sång och musik.
Synd att vi hamnade i olika rum. Hyresgästerna blev samlade iallafall. God mat och trevlig
stämning. Vi fick även besök av vår styrelse och nya VD Carin. Trevligt!

Friendly Brains
Fantastiska personer som kom och engagerade de unga med diverse lek, måleri och annat kul.
Detta var vid två tillfällen, ena gången var vi ute och andra gången var det spöregn och då
blev det inne-lek. Det bjöds på festis och frukt. Ett tiotal vid varje tillfälle. Det skapades då
en stor tavla som de deltagande var med och bidrog till.
KBAB – glassbilen har blivit en återkommande favoritaktivitet! Vi stannade till på 3st
hållplatser på området sedan rullade vi vidare till Sixbacken där glassugna väntade. Barnen
jublar och jagar oss, vuxna får lite kaffe till glassen och alla är glada. Och inte minst vi, det
glädjer att få glädja! I år var det två färgglada glassbilsjobbare som kom.

September
Tipspromenad och grill i skogen
Härliga höst!! Perfekt tid för en skogsdag. Vi laddade med korv, kaffe med mera och gick en
tipspromenad i 2,5 km spåret för att sedan njuta av grillad korv och kaffe medan man klurar
på utslagsfrågan. Ett 20-tal i blandade åldrar slöt upp. Självklart priser till de tre bästa, både
för barn och vuxna.

Sju sorters berättelser till kaffet- en berättarföreställning. Bph Sara Arambula, Nordisk
mästare i berättelser kom och underhöll till kaffet. Många bra berättelser bjöd hon på och det
njöts av sju sorters kakor till kaffet också. Detta höll arrangörsgruppen i. Ca 20st kom.

Oktober
Pärlplatte-konst
På ett torsdagscafé med förlängd öppettid kom Martin Hagegård, en pärlplatte-konstnär. Han
kom och visade upp sina alster och inspirerade till nya. Lokalen fylldes med ca 40 barn och
några vuxna. Martin hade med allt som behövdes för att skapa.
Denna aktivitet avslutades med vernissage på söndag eftermiddag, då det minglades med
snacks och dricka samtidigt som det njöts av alstren. Detta var en succé, mycket uppskattat.
Totalt på dessa dagar ca 100 besökare.

Handarbetscafé
Detta är ett initiativ av en hyresgäst, Rigmor som är kreativ på många plan. Hon fixar något
gott till kaffet och ser till att det blir öppet. Så är den som vill välkommen ner att fika, prata
eller kanske få något fint gjort. Det stickas, pratas med mer. Ibland sitter Rigmor själv, ibland
dyker det upp en eller fler. Kul när initiativ finns, det ger ju en möjlighet iallafall.

Värdens största Musikfestival
Studiefrämjandet är med och anordnar en festival som hyllar alla band som spelar i
studieförbund. Vi fick vid några tillfällen ta del av detta. En gång på kaffekällar´n, då kom
Björn och underhöll.

Höstlovskul
Då Halloween står för dörren så ”pimpades” lokalen med spindlar, spöken och pumpor.
På tisdagscaféet bjöds det denna gång på våfflor, det kom många lovlediga barn, det
mumsades, pysslades och denna dag slog vi rekord i våffelstekning. På torsdagens öppet-hus
körde vi pyssel för hela slanten. Vår kreativa Rigmor ser mer än gärna till att barnen får
”gofika”. Denna gång blev det läskiga larver, spöktårta med mera. Mycket uppskattat!
Läskiga godisögon var succé!

Hemlig resa
Succé. Detta var en resa som Maria Rydberg fixade för alla plusboendena inom KBAB. Det
blev snabbt fullbokat och turen bar av till Torsby och första stoppet blev Stenströmsgården.
Där bjöds det på guidning samt en härlig lunch i vacker miljö. Turen bjöd även på ett besök
på Stöpafors storloppis. Vi avslutade med ett stopp på Diner 45 där kaffe och amerikansk
äppelpaj stod på menyn. Gottgott. Sedan bar det hemåt. Vi fördelade platserna med ca 10
hyresgäster från varje område.

November
Marsipanpyssel
Då var det dags igen, men nu med jul tema. Vår inspiratör i ämnet kom till oss och visade hur
man skapar i marsipan. Det doppades i choklad och socker och kreativiteten flödade. Man
kunde även färga sin marsipan med karamellfärg. Ca 26 deltagare.

Wermland operas julturné 2015 BpH
Även i år anordnades det en julshow genom projektet Berättelser på Hemvägen och
Riksteatern Värmland. Den ordnades med hjälp av arrangörsgruppen.

Sopplunch
Även denna månad blev det sopplunch. På menyn: Luzis grönsakssoppa med kassler. Färskt
bröd, kaffe och kaka till detta. 12st anmälda.

December
Adventskalender för barn
I år gjorde vi en adventskalender där barnen fick dra varsitt datum och varsin påse med ”gott
och blandat”. Detta var en uppskattad nyhet bland barnen.

Sara i fladdermusdräkt!

Grabbkväll
Premiär!! Vi provade med detta i november med för få anmälda. Vi visste att ett visst intresse
fanns och gjorde en personlig inbjudan till ett 40 tal herrar som vi känner till. Detta
resulterade i att 10st kom.
Mycket uppskattat, trevlig stämning och önskemål om fler tillfällen. Det bjöds på
köttbullemacka och dryck. Det bjöds även på en och annan historia och dikt. Kul!

Glöggmys i vintermörkret
Denna kväll har nu blivit en tradition. Vi samlades även i år utanför bovärdskontoret med
öppen eld, glögg, pepparkakor och fiskdamm, mycket uppskattat av barnen. Och även i år så
var det självaste tomtemor som bjöd in till fiskdammen.

Julkortscafé
Återigen ett förlängt torsdagscafé då Britta från studieförbundet Bilda kom och inspirerade.
Hon hade med mycket kul material med jul-tema och man fick skapa fritt. Uppskattat av alla,
det kom ca 35 barn och 15 vuxna.

En liten jullunch
En årlig tradition är Kaffekällarens julbord. Mycket mat med god julstämning. Även i år blev
delar av jullunchen levererat av Mor Emilias kök på Alsters herrgård, (catering) 17st.

Julklappsbytarcafé
Alla som ville tog med sig en julklapp för ca 30 kr som vi sedan lottade ut, en uppskattad och
glädjefylld stund. 11st som deltog i julklappsbytet medan två inte ville vara med men fikade.
Vi avslutade året med ett nyårscafé. Det bjöds på snacks och bubbel, glitter och glamour.
15 vuxna och 4 barn.

Med denna lilla sammanställning så tackar vi för ett härligt år med mycket nya ansikten,
möten, händelser och ser fram emot ett lika fantastisk 2016!
Carola & Therese

