
Anpassade lokalen åt funktionshindrade



”Vi var imponerade 
av att så många kunde 
arbeta på en så liten
 yta samtidigt”

Gisela Backlund, HASS:

– Brukarna är både kunder och ägare. Tillsammans med 
dem har vi bildat en ekonomisk förening där vi anställer 
personliga assistenter. Dessa personers högsta önskan är 
ofta att få göra nytta, att arbeta med något och känna sig 
delaktiga i samhället. Det är detta vi kan erbjuda här, säger 
Gisela Backlund, eldskäl och en av grundarna av Hedemora 
Assistansservice (HASS).
HASS insåg efter en period av stadig tillväxt att lokalerna 
behövde bli mer ändamålsenliga för de funktionsnedsatta. 
Tillgängligheten i den gamla redaktionen hade en del öv-
rigt att önska. Huset var också gammalt och behövde re-
noveras. 

Viktigt att få känna sig delaktig
– Vi behövde lokaler där våra medlemmar själva har större 
möjlighet att sköta sina dagliga sysslor utan att hela tiden 
behöva be om hjälp. Det är viktigt för självförtroendet att 
kunna känna sig självständig, säger Gisela Backlund.
I anbudsförfarandet visade det sig att Österling hade bäst 

I centrala Hedemora ligger den gamla anrika bygg-

naden där Södra Dalarnas Tidning en gång i tiden 

hade sin redaktion. Redaktionen har dock lämnat 

plats åt Hedemora Assistansservice som arbetar för 

att funktionsnedsatta ska få god livskvalitet och en 

god gemenskap mellan brukare och assistenter.

pris, men lika viktigt var att de hade en tidsplan som över-
träffade konkurrenternas. Från januari till april skulle byg-
get äga rum, vilket också i allt väsentligt infriades, även om 
de gavs en veckas dispens på grund av den ovanligt kalla 
vintern.
– Vi var mycket imponerade av att så många kunde arbeta 
på så liten yta samtidigt. Här jobbade målare, snickare, rör-
montörer och ventilationstekniker parallellt med varandra 
och var mycket effektiva, säger Gisela Backlund.
Lokalerna är nu väl anpassade till verksamheten och de 
skiftande behoven hos brukarna. Men även estetiskt har 
lokalerna blivit mer tilltalande. 
– Taket är oerhört vackert invändigt, med mönstrade 
blomsterplattor som dämpar ljudet. Det har en lugnande 
inverkan på personer med psykiska problem. Här finns 
även ett ljudisolerat musikrum där vi har varit noga med 
att anpassa ljudbilden för hörselskadade. Badrum, kök och 
andra utrymmen har naturligtvis all upptänklig handikapp-
anpassning, säger Gisela Backlund



God kommunikation underlättade processen
I en gammal byggnad är det mer regel än undantag att oväntade 
problem dyker upp under bygget. Därför var Österling Bygg 
måna om att hela tiden hålla kunden underrättad om hur arbe-
tet fortskred och var det skulle kunna tänkas uppkomma extra 
tidsåtgång och andra kostnader.
– Vi hade byggmöten en gång i veckan där Österling Bygg var 
mycket tydliga, det har fungerat oerhört bra. De har också varit 
mycket aktiva engagerade i vår situation och har varit lyhörda 
för våra önskemål, säger Gisela Backlund. Saker som har upp-
täckts och åtgärdats tillsammans med Österling Bygg under 
resans gång är bland annat att rullstolsrampen behövde vara 
eluppvärmd för att inte snö och is skulle följa med in i byggna-
den. Ekgolvet i entrén byttes också mot klinkers för att undvika 
fuktskador efter rullstolar och att för att förenkla städningen. 
– De var väldigt måna om att komma med lösningar på upp-
komna problem och vi har haft ett jättebra samarbete. En bra 
och rättvisande kostnadskalkyl, kort arbetstid och snabb info 
om avvikelser, säger Gisela Backlund.

Faktaruta: Gisela Backlund och HASS

Gisela Backlund var en av sex personer som var med 
och grundade HASS. Hon var då själv familjemor 
till en cp-skadad flicka, vilket gav henne intresset att 
medverka till att andra i samma situation ska få en 
bättre livskvalitet. Från början var arbetet helt ide-
ellt, men sex år senare fick de lov att bilda en ekono-
misk förening. HASS har i dag cirka 20 kunder, 125 
anställda varav 60 heltidstjänster. HASS genomför 
även utbildningskvällar inom bland annat behand-
ling av funktionsnedsättningar och KBT.
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