
Nya Vägar 
-ett projekt för ökad hälsa



Nya Vägar är ett projekt som finns för dig som behöver extra hjälp 
och stöttning att komma ut på eller tillbaka till arbetsmarknaden, eller 
ut i studier efter ett långt uppehåll. Syftet med projektet är att hjälpa 
dig att få hållbara rutiner och en sund struktur på vardagen.  

Ditt deltagande kommer att anpassas efter just dina förutsättningar 
och aktiviteterna som du erbjuds kommer att vara med inriktning på 
hälsa och friskvård. Du deltar under tre månader med möjlighet till 
förlängning. Under ditt deltagande har du rätt till aktivitetsstöd och 
du kan även kombinera Nya Vägar med andra aktiviteter, som till 
exempel AME eller en praktik.

För att kunna ta del i projektet är du mellan 16-67 år och något av 
följande;

• Sjukskriven eller riskerar sjukskrivning på grund av utmattning,
stress, smärta med mera.

• Riskerar att bli isolerad och passiviserad.
• Ungdom med aktivitetsersättning
• Det finns skäl att tro att din arbetsförmåga kan påverkas till det

bättre.

När du ingår i projektet blir deltagandet obligatoriskt, därför 
är det bra om du vet redan före start att du kommer klara av 
att fullfölja ditt individuella schema. 



Följande aktiviteter erbjuds; 

Ny Kraft 
8 föreläsningstillfällen i grupp med möjlighet till enskilt samtal 
vid behov. Föreläsningarna hålls av Camilla Saarinen, utbildad 
och certifierad coach.  

Aktiv Hälsa 
• Mindfullness (inga religiösa handlingar)

• Hälsolyftet
• Promenader i naturen

• Qigong

• ACT
• Kreativt skapande

(Fler aktiviteter kan tillkomma)



Vill du veta mer? 
Välkommen att kontakta oss: 
Nya Vägar 
Besök Arbetsmarknadsenheten (AME), 

Töråsvägen 16, Anderstorp 
Telefon 0371-810 00, kontaktcenter 

Alice Sundström, Projektledare 
0371-816 90, alice.sundstrom@gislaved.se 

Linnéa Cedstam, Samordnare
0371-816 61, linnea.cedstam@gislaved.se 

Kedir Ahmed, Samordnare
0721-46 43 16, kedir.ahmed@gnosjo.se 

Ajsa Elezovic, Handledare 
0721-46 68 65, ajsa.elezovic@gnosjo.se 

Skanna 
för karta 

Gislaveds kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 

332 80 Gislaved 

Tel. 0371-810 00 
kommunen@gislaved.se 
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