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Gård

Vårviks Gård är en bondgård med anor från 1300-talet
som ligger ca 2,5 km väster om Trollhättans centrum.
Här bedriver Trollhättans Stads Arbetsmarknadsstöd
ett samarbete med myndigheterna Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan, en social- och arbetsinriktad
sysselsättning.
Vårviks Gård vänder sig till personer som varit
från arbetslivet och/eller behöver komma in på
arbetsmarknaden via arbetsträning eller praktik.
Allt arbete på gården utförs från ett ekologiskt
tänkande och vi vill att alla deltagare skall få grund
läggande kunskaper inom odling och djurskötsel.
Arbetet med djur, växter och miljö formar grunden för
gårdens arbete. De flesta djur som finns på
Vårviks Gård är svenska lantraser1 och är mer eller
mindre utrotningshotade. Vi har kontakt med Nordens
Ark och olika intresseföreningar runt om i Sverige.
Gårdens ca fem hektar stora markområde används
framför allt som betesmark åt djuren. Vi odlar även
blommor och bär på friland och grönsaker i växthus
vid behov. Vi komposterar och tar hand om vårt eget
gödsel.
Om du är intresserad av att komma till Vårviks
Gård ser vi gärna att du triv med gårdsarbete. Du
behöver inte ha tidigare kunskaper inom odling eller
djurskötsel. Du har även möjlighet till att få kunskaper
inom bygg och renovering enligt gammalt hantverk.

1

Vårviks Gård är hemvist för hästar, kor, får,
getter, grisar, kaniner, gäss, ankor, höns, katter,
bin och fiskar.

Kurator
Under din tid hos oss har vi möjlighet att erbjuda dig
samtal med vår kurator.
Brita Davidsson
0520-49 79 60.
Anvisare
För att få möjlighet till att komma till Vårvik Gård skall
du ha en handläggare på antingen Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan eller Försörjningsstöd som skriver
en anvisning till en arbetsmarknadskonsulent på
Arbetsmarknadsstöd.
Därefter bokas ett studiebesök där du tillsammans med
din handläggare träffar arbetsledare på Vårviks Gård.
Efter studiebesöket kommer beslut att fattas om du
vill/kan starta på Vårviks Gård.
Antal platser på Vårviks Gård
18 heltidsplatser
Arbetstider:
Vid heltid börjar du 07.25 och slutar 15.55
Möjlighet till anpassad arbetstid finns.
För mer information
Arbetsledare
Martin Johansson 0520-49 63 35
Peter Birkenmeier 0520-49 63 56
Pia Ivehag
0520-49 63 34
Assistent
Victoria Johansson 0520-49 64 92, 073-901 43 80
E-post: varviksgard@trollhattan.se
Trollhättans Stad
Vårviks Gård
461 59 Trollhättan

