
Väsbys första Friskhus

Vad är det för verk sam het i det lil la röda
hu set vid Smed by? Hän der det nå got i
om rå det? Hu set är det hus som fanns på
fram si dan av Hem byg den nr 1 för det ta år
2021. Jo, det hän der mas sor. Det hand lar
om så dant som ex em pel vis frisk vård,
kur ser, na tu rak ti vi te ter och ar bets trä -
ning. Hu set är på väg att bli ett ”Na tur häl -
so hus” el ler ”Frisk hus”. Se dan
sep tem ber 2019 har den ar bet sin teg re ran -
de fö re ning en ”Na tur lig häl sa & ut bild -
ning” va rit hyresgäst. Tidigare var huset
kontor för Gunnes gård.

Re dan in nan fö re ning en flyt ta de in, så
star ta des ett Häl sop ro jekt i maj 2019.
Verk sam he ten be stod av kost nads fria
häl soak ti vi te ter för att ska pa en ge men -
skap ut om hus. Man vil le ock så bry ta iso -
le ring en, som upp stod på grund av den
på gå en de Co vid-epide min. Allt gjor des i
sam ar be te med Väs by hem och Ste na fas -

tig he ter. Nu fort sät ter fö re ning en med 
vi sio nen att ska pa mer häl sa hos män ni-
skor, att an vän da na tu ren som re surs och
att byg ga på det som är friskt. Vi vill ska -
pa ett Smed by med en grön och trygg
miljö för en sprudlande hälsoutveckling
för alla.

Några planer för 2021

Ar bet strä nings plat ser

Verk sam he ten skall er bju da plat ser till
kvin nor med be hov av språk trä ning och
till lång tids sjuk skriv na kvin nor med ett
in tres se av frisk vård el ler häl so tjän ster.
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Någ ra del ta ga re på wal king tur i Smed bys ko -
gen. Foto: Eva Berg ström- Pet ters son



Un der ak ti vi te ter na an vän der vi na tu rens
lä kek raft, träd gårds od ling och kre a tivt
ska pan de. Vi er bju der des sa plat ser till
sjuk vår den, För säk rings kas san,
Arbetsförmedlingen och kommuner.

Ut bild ning av nya tio nya le da re
inom Na tur- och häl soak ti vi te ter

För att verk sam he ten skall nå fler män ni -
skor vill vi ska pa ett stör re ut bud av kur -
ser. Nu rik tar vi oss till så da na per so ner
som vill lära sig mer om häl sa och
egenvård.

Ut veck la och ska pa en
Sin ne sträd gård

Huvud syf tet med en Sin ne sträd gård är att 
sti mu le ra alla sin nen. Där skall man kän -
na trygg het, krav löshet och val fri het. 

Träd går den kan ock så sti mu le ra sin ne na
ge nom oli ka ak ti vi te ter. Sin ne sträd går -
den vi ska par kom mer att bli en plats för
åter hämt ning och för oli ka slags re ha bi li -
te ring, t ex för dem som drab bats av
”långtids-Covid”.

Miss tänk te du att det lil la röda hu set vid
Smed by som nat in? Nej, så är det inte.
Som du sä kert för stått rå der där om fat tan -
de ak ti vi te ter. Vi har nu bara be rät tat lite
grann om vår verksamhet.

Samman fatt nings vis vill vi eng a ge ra 
vo lon tä rer och in spi ra tö rer, som vill ska -

pa och byg ga vid a re på vår ge men skap –
en Com mu ni ty i Smed by. Det ta sker både
via in tres se or ga ni sa tio nen ”FHS, Fu tu re
He alth Swe den” och ”Na tur lig häl sa &
ut bild ning”. Ge nom verk sam he ten fort -
sät ter vi att hjäl pa många män ni skor bort
från sin iso le ring och in i en ge men skap.
Del ta gar na får i mil jön vid Smed by stöd i
sin re ha bi li te ring. Välkommen att höra av 
dig om du vill veta mer.

Eva Berg ström-Pet ters son

Tel 070-755 5436
E-post info@nhut bild ning en.se
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Någ ra av per so ner na, som ar be tar med de oli -
ka häl sop ro jek ten. På far stu kvis ten till hu set
vid Smed by ser vi från väns ter Eva Berg ström-
Pet ters son, Ca ri na Ny berg och Ce ci lia Sal mi.

Foto: Alex an dra Sal mi


