Jobba tillsammans – flera positiva effekter för byn
13 tolgbor driver tillsammans
personalkooperativet Tolg Rut & Knut
Idén till Tolg Rut & Knut föddes på Tolg sockenråds
visionsmöte hösten 2016, bl.a. som svar på frågan
”Hur kan vi underlätta för äldre att bo kvar i byn?”. Ett
knappt år senare startade personalkooperativet, som
nu kan sammanfatta sitt första hela verksamhetsår.
Företaget erbjuder hushållsnära tjänster som städning
och trädgårdsskötsel, men har även flyttat möbler,
ordnat transporter och utfört andra sysslor för att
underlätta för sina kunder.

Många olika kunder
En av kunderna klarar inte att gå i trappor. “Nu blir det rent och fint tills barnbarnen kommer
och ska sova på övervåningen”, utbrast hon när Tolg Rut & Knut hade hjälpt till i samband
med den regelbundna städningen.
- Det känns bra att få kunna hjälpa till att
underlätta vardagen för våra kunder, berättar
Jenny Gideonsson som är med i kooperativet. En
insats som denna kan vara skillnaden mellan att
klara av att bo hemma eller att behöva flytta till
ett annat boende.
Veckostädning är en uppskattad insats även för
andra målgrupper. Att få hjälp med städning och
fönsterputs lämnar tid över för andra aktiviteter.
Tolg Rut & Knut sköter hämtning på dagis och
barnpassning åt en familj en eftermiddag i
veckan vilket underlättar livspusslet.
Det har visat sig att det inte bara är privatpersoner utan även företag som har hittat Tolg Rut
& Knuts tjänsteutbud. Veckostädning av personalutrymmen, fönsterputsning för boenden
och ogräsrensning är exempel på uppskattade insatser som utförts i både Tolg och på andra
orter.

Hur kan fler få sin försörjning i byn?
En annan fråga som tolgborna lyfte fram under
visionsmötet var hur fler kan få sin försörjning i byn.
- Genom Tolg Rut & Knut kombinerar vi den frågan med
frågan om hur vi kan underlätta för äldre att bo kvar,
säger Olaf Vonk som är kooperativets kundansvarige.
Kooperativets medlemmar deltar som anställda för att
utföra tjänsterna. Att driva företaget tillsammans är
utvecklande och lärorikt. Bland kooperativets
medlemmar finns en mängd olika kompetenser som
behövs både i utförandet av tjänsterna och i själva
företagandet. Trädbeskärning, ekonomi, ergonomi,
fönsterputsning, pedagogik, miljöstädning är några
exempel på medlemmarnas kompetenser och genom att
jobba tillsammans lär man sig av varandra.

Stärkt bykänsla
Att få underlätta vardagen för både privatpersoner och företagare i närområdet är
tillfredsställande och ger flera positiva effekter för byn. Att våga fråga om hjälp kan ibland
kännas svårt, men här finns det hjälp att få. Genom att köpa tjänsterna lokalt så bidrar man
både till sysselsättning och till att det blir bättre både för en själv och sin omgivning.
Exempelvis har en kund, som present inför julhelgerna, beställt städning och fönsterputsning
till en vän.
- Förutom att vi erbjuder jobb och tjänster så bidrar denna typ av företag till att stärka
bykänslan, menar Sara Palm som är kooperativets ordförande. Vi kan vara de extra armarna
som man så ofta behöver. Genom att vi agerar lokalt så blir det även en positiv social effekt.
Kunderna vet vilka vi är, vilket känns tryggt.

Vill du veta mer?
Kontakta oss gärna
Kundansvarig Olaf Vonk, olaf@tolgrutochknut.se, 070-3577444
Ordförande Sara Palm; sara@tolgrutochknut.se, 070-5262291

