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Vi är en grupp inom daglig verksamhet  

i Västerås stad. 

 

Daglig verksamhet är en rättighet enligt  

Lagen LSS. 

 

 

Carma utför kontorsarbeten  

som texter till broschyrer,  

klippjobb och laminering. 

 

Här tillverkar och säljer vi olika  

hjälpmedel, exempelvis filofaxblad,  

scheman, almanackor, budget tavlor 

och olika sorters bilder.  

 

Vi erbjuder digital fotografering, redige-

ring av bilder och utskrift.  

 

 

Du är välkommen att boka tid för ett  

besök hos oss.  

 

Hör gärna av dig till oss på Carma så  

berättar vi mer. 

 

 

 

Carma 

 

Hos oss kan du beställa  

Bilder 

        Handla               Mat              

       Recept                 Kropp      

       Pictogram         Tecken                 

       Focus               In-print      

 

Bilderna finns att köpa i storlekarna 
 2x2cm, 3x3cm, 5x5cm och 9x9cm. 
 
Även i A5, A6 och A7 format. 
 
Du kan även få dina bilder på            
självhäftande etiketter i storlekarna 
2x2cm, 3x3cm och 5x5cm. 
 
Du kan välja om du vill ha dina bilder   
laminerade (inplastade). 



Förslag på hur de olika  
bildernas format  
kan användas.                     
 
2x2cm och 3x3cm 
Användas vanligtvis i års och  
månadsböcker, filofaxer och  
andra almanackor. 
 
5x5cm 
Användas till scheman av olika  
modeller. 
Exempelvis whiteboardtavla  
(bilderna fästes med magnetband  
på baksidan av bilden). 
Kan även användas som  
bildstöd vid inköp. 
 
9x9 cm  
Ett större format som används till  
scheman och uppmärkning av 
ex. skåp och dörrar. 
 
A7   (74 X 105 mm) 
Användas som bildstöd vid  
ex. inköp. 
Korten passar till vanligt kartotek. 
 
 
 
 

Mallar 
 
A5   (148 X 210 mm) 
Används med fördel till matsedlar.  
Texten skriver man dit själv. 
 
A6  (105 X 148 mm) 
Kan användas till recept, steg för steg. 
 
A4   (210 X 297 mm)  
 
A3   (297 X 420 mm)  
 
 
  

Scheman                   

Finns i storlekarna A3 och A4 

Veckoschema 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

     

     

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

     

     

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

     

     

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Vi gör scheman som man kan  
använda individuellt eller gruppvis. 
 
 
Vi gör dom i olika storlekar 
A4= vanligt papper   
A6 = en fjärde dels A4 
A5 = ett halvt  A4 
  
 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Dagschema finns med kardborreband  

och löstagbara bilder. 

Man kan göra sitt 
eget schema för 
varje dag med  
bilder och text  
eller fotade bilder. 

Dagschema med kardborreband och färg 



Filofaxblad 

Hos oss kan du köpa filofaxblad  

med bildstöd. 

Dessa finns i två varianter. 

 

 

 

 

 

Färgade filofaxblad: 
 
Bladen är i veckodagarnas färger och 
finns i två storlekar. 
A6 10,5 x 17 cm 
A5 format 14,8 x 21 cm. 
På bladets framsida väljer du  
pictogrambilden för daglig verksamhet  
eller skola. 
Där finns också månadsbilden  
och texten för dag, datum och år.  
På baksidan finns pictogrambilden   
för hemma. 
 
 

 
 
 
 
 
Vita filofaxblad: 
Bladen är vita med dagens  
färgmarkering i högerkanten.  
Dessa filofaxblad finns i två storlekar  
10,5 x 17 cm  eller A4 format. 
På framsidan finns text och pictogram-
bild med veckodag, månad och år. 
Baksidan är helt blank. 
 
Båda sorterna passar i de flesta  
filofaxer och ringpärmar. 

 

2011 

8 

          2011           2011 

Konstalmanacka 

Konstalmanackan är i färg  
och i A4 format. 
 
Den är utformad med pictogrambilder 
och i veckodagarnas olika färger. 
 
Konstalmanackan är ett samarbete  
mellan flera grupper inom  
Daglig verksamhet Västerås Stad. 
 
 Alla almanackor går att beställa 
 
 
 
Ni kan betala kontant eller med Swish  
på Carma vid hämtning på  Pilgatan 8A.   
Swish nummer: 123 237 11 02 
 
Betalning mot faktura är möjlig vid 
större inköp. 
 
Utskick sker endast vid fakturering, då 
tillkommer porto efter vikt.  



Almanackan är i färg och i A3 format. 
 
Den är utformad med pictogrambilder  
samt i veckodagarnas olika färger. 
 
Du kan skriva in dina aktiviteter  
på olika dagar. 
 
Man kan även ha den som  
Aktivitetsalmanacka för flera personer. 
Tex familjealmanacka. 

Almanacka A3 

Januari 2017 

 Almanackor  

 

 

 

Vi har almanackor i färg  
Med A4, A5 format. 
Den är utformad med pictogrambilder. 
Med veckodagarnas olika färger. 
Täcker ett helt kalenderår. 
 
Man kan göra den personlig och 
lämna in eller önska egen bild till  
framsidan. 
Fram och baksida inplastade. 
 
 
 
Små liggande Almanackaor  
storlek 10,5 x 29,0 cm med färg och bilder  

 
 
 
 

 
 
 
 
A3 Almanacka stående  
Med färgade dagar 
och namnsdagar. 

 

 

 

 

Årsbok i färg och med eller utan siffra. 

Finns i A4 och A5 

 

 

 

 

Hör gärna av er vi om ni saknar något 



Contakt 
 
Vi gör tidningen Contakt som kommer 
ut sex gånger per år. 
 
Vi har redaktionsträffar, där vi  
tillsammans bestämmer hur tidningen 
ska se ut. 
 
Vi gör olika reportage, intervjuer,  
åker på studiebesök med mera. Hör 
gärna av er om ni vill att vi ska göra 
ett reportage om er, eller ge oss förslag 
på något ni vill ha med i tidningen. 
 
Tillsammans redigerar vi texter  
och fotograferar.  
 
Tidningen trycker  
och distribuerar vi själva. 

Tidning Contakt 

 

Vi gör en budgettavla i  
A3 format. 
 
Det är magnetband på budgettavlan, 
Med kategorier och olika valörer på   
pengarna.  
 
Du kan göra budgettavlan personlig 
med egna kategorier.  
 
Tavlan är lik den som använda av 
Lyxfällan på tv, fast i mindre storlek. 
 
 
Man kan även göra en budgetavla på 
en White board. 
 
Orden och pengarna blir då större   
och kommer med magnetband. 

Budgettavla 



 Nyhet 

Behöver du hjälp med bilder,  

scheman, etiketter, plasta in  m.m. 

Kontakta Media 021-39 84 69 

 

Nu kan vi även hjälpa till med   

Bilder / text på tvåspråk. 

På nästa sida kan du se några 

olika förslag. 

Två språkigt 

Persiska 

Vi kan göra bilder/text  
på ca 80 olika språk. 
Programmet använder Google translate 

Kurdiska 



Vi kan även hjälpa er att  kopiera  
era foton om ni vill ha flera av dom. 
 
Samt att göra fotoalbum som kan plasta 
in. 
 
Hör av er om ni har andra idéer som vi 

kan hjälpa er med. 

Foto 

Vi utför kontorsarbeten som  
texter till broschyrer, klippjobb  
och laminering. 
 
Vi tycker det är kul när ni kommer och 
frågar oss om hjälp.  
 
Vi diskuterar och ser 
hur vi kan hjälpa er. 
 
Var ute i god tid när ni behöver  
hjälp av oss. 

Vi kan hjälpa till  

 

Prislista 

Storlek á pris inkl moms 

Etiketter svart vit 7 kr / ark 

Etiketter färg 9 kr / ark 

  

Filofax  10,5x17 DV 1år  225 kr 

Filofax A5 Dv 1 år  225 kr 

Filofax vita januari-december 1 år  225  kr 

  

Konstalmanacka A4 Färg 100 kr 

1, Almanacka A4 Liggande   75 kr 

2, A3 Stående Almanacka    

(4/ per) 

75 kr 

3, Små Stående A3 månad  50 kr 

4, Små liggade Almanacka A5  

 hel vecka ,färg, picto 

75 Kr 

5, Små A5 Liggande (min lilla) 75kr 

  

1, Årsboken A4 med siffra,   80 g 100 kr 

1, Årsboken A4  utan siffra. 80 g 100 kr 

1, Årsboken A4 med siffra,   120 

g 

210 kr 

1, Årsboken A4  utan siffra. 120 g 210 kr 

1, Årsboken A4 med siffra,   160 

g 

240 kr 

1, Årsboken A4  utan siffra. 160 g 240 kr 

  

3,  Årsbok A5 utan siffra 80 g 60 kr 

3 Årsboken A5 utan siffra. 80 g 60 kr 

3,  Årsbok A5 utan siffra 120 g 110 kr 

3 Årsboken A5 utan siffra. 120 g 110 kr 

3,  Årsbok A5 utan siffra 160 g 120 kr 

3 Årsboken A5 utan siffra. 160 g 120 kr 

  

Budget tavla  A3 med magnet  

20 stycken av varje sedel 

100 Kr 

Stålspiral 7 kr 

  

Tidningen Contakt  

Prenumeration 1 år 

Lösnummer  

 

100kr 

20kr 



 

Carma 
kan  

hjälpa dig 
 

Daglig Verksamhet Västerås 

Carma 
Pilgatan 8A 

721 30 Västerås 
 

      

Tele: 021-39 84 54, 39 41 49, 39 32 45 

 

E-mailadress:  
tidningencontakt@vasteras.se 
      

www.vasteras.se/dagligverksamhet 
Den kommunala Dagliga verksamheten  
Carma 

Tryckt och gjorts på Carma 

Daglig verksamhet  

021-39 84 54, 39 41 49, 39 32 45 


