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– Tack vare att verksamheten drivs utan 
vinstsyfte, har vi alltid kunnat återinves-
tera allt överskott i verksamheten, säger 
Gérard Lartaud, verksamhetschef på 
Saltå By.

Och det syns! Bara under de senaste 
fem åren har byn fått en ny infartsväg, 
en ny matsal har ersatt den gamla och 
flera verksamhetslokaler har renoverats 
från grunden. Senaste tillskottet från i 
år, är Ängsateljén, en stor verkstad för 
skola och Daglig Verksamhet.

– Det enda som inte ändrat sig är 

egentligen vår människosyn, fortsätter 
Gérard Lartaud. Vi känner oss trygga 
i vår identitet och det präglar nog hela 
verksamheten.

Det centrala i Saltå Bys arbetssätt är en 
helhetssyn på människan, en harmonisk 
och läkande miljö samt en strukturerad 
vardag. Därför är till exempel maten av 
god ekologiskt kvalitet, byggnadsmate-
rial och möbler valda med omsorg, lik-
som färgsättningen i de olika rummen. 

Eftersom skollokalerna ligger på sam-
ma område som internatboendet kan 
man, på ett naturligt sätt erbjuda en 
helhet med skola, boende och fritid för 
ungdomar, vilka mår bra av en lätt över-
blickbar tillvaro.

Den yttre förnyelsen går hand i hand 
med den inre utvecklingen. Förutom ett 
ständigt pågående program för kompe-
tensutveckling för medarbetarna, är det 
aktuellt med inarbetandet av den nya lä-
roplanen för gymnasiesärskolan, vilken 
trädde i kraft i augusti 2013. Senaste året 
har också en satsning på AKK (Alternativ 
Kompletterande Kommunikation) på-
börjats. Saltå By står alltså väl rustad för 
att anta den nya tidens utmaningar.

Saltå By – en mångfasetterad 
verksamhet i ständig utveckling

Om Saltå By:
• I sin helhet bedriver Saltå 
By skola, boende, korttids-
tillsyn och korttidsvistelse 
för ungdomar samt daglig 
verksamhet och boende för 
vuxna.  
• Centralt i Saltå Bys arbets-
sätt är en helhetssyn på män-
niskan, en harmonisk miljö 
och en strukturerad vardag.
• Saltå By startade sin 
verksamhet 1942. Närmaste 
grannen är Saltå Kvarn, nu-
mera ett välkänt ekologiskt 
företag, som har uppmärk-
sammats i pressen för sitt 
goda bröd och sina ekolo-
giska produkter i färgglada 
förpackningar. Saltå Kvarn 
har sina rötter i Saltå Bys 
verksamhet.
• Saltå By ligger några 
kilometer utanför Järna i 
Södertälje kommun.

• För mer information, vänli-
gen besök: www.saltaby.se 
eller ring: 08-551 50 149

På Saltå By bedriver man skola, boende, korttidstillsyn och korttidsvistelse för 
ungdomar samt daglig verksamhet och boende för vuxna. Mycket vatten har 
runnit genom Saltån sedan verksamheten startade 1942. Gården Saltå ingår 
idag i en by med ett 30-tal hus i form av skolbyggnader, verkstäder, elevhem 
och bostadshus för några av skolans medarbetare och deras familjer. 

Gérard Lartaud, verksamhetschef på Saltå By.

Textilverksamhet, liksom träarbete, är en del av skolans estetiska profil. Att forma i trä är uppskattat av eleverna.

Skördetid!

Textilarbete i den nya verkstaden.

Tack vare att 
verksamheten 
drivs utan vinst-
syfte, har vi 
alltid kunnat 
återinvestera 
allt överskott i 
verksamheten.


