
Frivilligverksamhet 
i Hylte kommun



Väntjänst – en frivilligverksamhet
Guldkanten i Hyltebruk, Hjälpande Hjärtan i Torup och 
Hjälpande Handen i Unnaryd är frivilliggrupper med 
människor som valt att engagera sig i ideellt social arbete. 
Gruppernas insatser riktar sig till människor i behov av 
hjälp och stöd. Detta kallas väntjänst, är kostnadsfritt och 
målen är:

• Att sätta guldkant på tillvaron
• Att skapa och bibehålla sociala kontakter
• Att skingra ensamhet och isolering
• Att bidra till ökad trivsel, välmående och livskvalité

En väntjänt kan till exempel vara:
• Ledsagning till läkare och tandläkare
• Följeslagare till aktiviteter, frisör eller affär
• Sällskap på promenad, bok eller tidningsläsning
• Social samvaro, trygghetssamtal per telefon

Vill du ha hjälp från någon i väntjänsten?
Du kan alltid ringa och prata med någon i väntjänsten 
under våra öppettider. Alla som jobbar med väntjänst  har 
avgett tystnadslöften.

Telefon: 0345-184 13



Mötesplatser
Till våra mötesplatser söker sig många för att umgås, 
delta i olika aktiviteter samt träffa nya och gamla vänner. 
Vi lever i en tid där ensamhet och isolering breder ut sig, 
därför är mötesplatser som skapar gemenskap och trivsel 
livsviktiga. Mötesplatserna är öppna för alla daglediga  
och drivs av frivilliga och omsorgskontorets samordnare.

Mötesplats Guldkanten  Storgatan 4 B, Hyltebruk

Mötesplats Torup   Bosgårdsvägen 12 B, Torup (biblioteket)

Rydöträffen   Nissadalsvägen 29, Rydöbruk

Träffpunkt Unnaryd   Torget 5 C, Unnaryd

Vill du vara med i frivilliggruppen?
Det finns alltid plats för nya medarbetare i frivilliggruppen. 
Du kan vara gammal eller ung, man eller kvinna, oavsett 
ålder och erfarenhet kan du göra en meningsfull insats. 
Det du bidrar med spelar stor roll och skapar positiva 
mervärden för alla inblandade.

Tycker du att det låter intressant och vill ha mer
information, så kontakta vår frivilligsamordnare 
vars uppgift är att strukturera, utveckla, stödja och 
synliggöra det frivilliga arbetet i samhället. Du hittar 
kontaktuppgifterna på baksidan.

Aktuellt program hittar du på vår facebooksida:  
facebook.com/motesplatsguldkanten
Programmet finns också att hämta på Mötesplats 
Guldkanten.
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Kontaktuppgifter frivilligsamordnare 

Telefon: 0345-184 13 
Besöksadress: Storgatan 4 B, Hyltebruk.
E-post: kommunen@hylte.se – skriv i ämnesraden 
att det gäller frivilligverksamheten

Facebook: facebook.com/motesplatsguldkanten


