
Växtkraft – en ideell förening i hållbar utveckling 

Växtkraft finns för din närhet till djur, natur och kultur. Vi har verksamhet i natursköna 

Nedregården i Varberg. Här har vi hästar, hundar och hönor. Vår ambition är att visa hur 

det var på en bondgård förr i tiden. På dagarna sköter vi djuren, restaurerar vårt gamla 

stenhus och vårdar natur och ekologiska odlingar i området. Ibland har vi medlemscafé 

med hushållsarbete och bakning. Arbetet varierar lite med årstiderna, men vi jobbar både 

inom- och utomhus. Vi arbetar mellan kl. 8 och 16 varje dag. 

 

 

Vi erbjuder följande sysselsättning/arbetsuppgifter 

 
Djurskötsel, ridning, brukskörning, hundpassning, plantering, odlings-sysslor, natursköna promenader, 

snickeri, hantverk, naturvård, medlemscafé med hushålls-sysslor, fotografering, informationsarbete, mm. 

 

 
Vår målsättning med att vara utförare inom sysselsättning 

 

Vi hoppas att du ska trivas bra hos oss och uppleva bra social samvaro på dina villkor. Vi stödjer 

dig att du ska hitta en hållbar långsiktig sysselsättning/arbete som du trivs med. Vi stödjer dig för 

att anpassa arbetet efter dina behov. 

 

 

 

Vår kompetens 

 
Vi har en bred kompetens från föreningsliv och arbetsliv, samt lång erfarenhet av att arbeta med 

människor med funktionsnedsättningar. Vi är utbildade inom en rad områden. Personalen har egna 

erfarenheter av att leva i utanförskap, vilket innefattar kunskaper kring beroendeproblematik, 

funktionsnedsättningar och stödfunktioner i samhället. 

 

 
Övrigt 

 
Till en början får du följa med personalen i det dagliga arbetet och prova på lite av varje. Om det är något 

av arbetsuppgifterna som du trivs bättre med och vill utveckla mer, så har du alla möjligheter att göra det 

inom Växtkraft. Vi fokuserar på att du ska trivas med din sysselsättning hos oss, men för den som vill - 

finns det också möjligheter att skapa ett arbete genom socialt företagande. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

Adress och kontaktperson 

Nedregårdsgatan 7, 432 37 Varberg 
Kontaktperson: Lotta Callander 

E-post: lotta@vaxtkraft.org Mobil: 070-592 88 78 

Hemsida: www.vaxtkraft.org 

Facebook – sök: Växtkraft – en förening 
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