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Kjære alle medlemmer av Villa Walle. 

Villa Walle er en stiftelse som driver et kultur- og aktivitetshus. Vi baserer 

driften på en tro på at folk ønsker å tilhøre et fellesskap, at vi vil bidra med det 

vi kan og at vi søker mot å oppleve og lære nytt. Helseplager gjør ikke 

behovene mindre, men terskelen til deltakelse ofte høyere. På Villa Walle 

ønsker vi å skape et sted hvor terskelen er lav, mulighetene mange og hvor 

gode hverdager skapes i fellesskap. Ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk er 

kjernen i våre aktiviteter. 

Hva innebærer det å være medlem på Villa Walle? 

Medlemskapet er gratis og innebærer at du skrives inn i vår medlemsliste, 

mottar informasjon fra Villaen, følger våre retningslinjer for deltakelse og får 

tilgang til stedets aktiviteter og fasiliteter. Tanken bak Villa Walle er at 

medlemmene i stor grad skal drive stedet. Det innebærer at vi ønsker at hver 

enkelt bidrar utfra ønsker, evner og kapasitet. Uten den frivillige innsatsen fra 

medlemmene hadde ikke Villa Walle eksistert! Her er mange og ulike oppgaver 

og mange beslutninger som skal tas. I perioder kan det være nok å delta i en 

gruppe eller å komme for å spise lunsj. Du skal ikke ha dårlig samvittighet for 

det. Alt til sin tid.  Men vit at det er behov for akkurat deg. Sammen kan vi finne 

ut av hva ditt lille eller store bidrag kan være. 

Vilkår for frivillighet 

Innsatsen må være ubetinget frivillig for det gis ingen økonomisk 

kompensasjon. Det er viktig at du opplever at det å bidra gir tilbake til deg på 

andre måter. Av og til kan det hende du bidrar mer enn du har lyst eller ork til 

fordi du trengs ekstra. Det kan være greit i blant eller i korte perioder, men det 

kan bli belastende over tid. Ikke nøl med å si fra om dette! Har du utgifter 

knyttet til den frivillige innsatsen gis det kompensasjon mot bilag. Avklar dette 

med daglig leder i forkant. 

Forsikringer 

Som medlem er du ikke dekket av Villa Walles forsikringer, så hver og en må 

sørge for seg.  



Hva får du som medlem?  

Som medlem av Villa Walle, får du tilgang til et mangfold av aktiviteter, 

grupper, kurs, måltider og fasiliteter. Alle gruppetilbud og måltider er subsidiert 

så prisene holdes lave. Målet er at det skal være mulig å delta både i måltider 

og aktiviteter selv med en skranten økonomi. I tillegg får du tilhørighet til et 

særegent fellesskap og et unikt sted med mulighetenes rom.  

Opphevelse av medlemskap 

Vi ønsker at de som bruker stedet er registrert som medlemmer og kan motta 

informasjon på e-post. Om du av ulike grunner ikke ønsker å tilhøre Villa Walle 

lenger, setter vi pris på en tilbakemelding på om hvorfor. Det vil alltid vekke 

mange spørsmål når noen slutter å komme. Kanskje har du en tilbakemelding 

som vi kan ha nytte av. 

Trygt sted 

Sammen skaper vi et trygt og godt miljø. Om noen skulle oppleve det 

annerledes, er det viktig å si fra til en ansatt. I blant oppstår konflikter, også her 

på Villa Walle. De lar seg vanligvis løse. Som medlem er du forpliktet til å bli 

med på samtaler for å løse opp i eventuelle konflikter eller ugreier. Vi ønsker at 

terskelen for å si fra om hva enn det skulle være, er lav. Ikke alle behov kan 

imøtekommes, men sammen kan vi finne løsninger som gjør at Villa Walle 

fortsatt kan være et godt og trygt sted som beriker livene våre! 

 

Vel møtt! 

 

 


