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Hur många kulor är det i burken?   

Om du är en av vinnarna, får vi då skriva ditt namn och tagga 
dig på Facebook och Instagram? 

1:a pris
Frukost för två på 
Högbo bruk

2:a pris
Ostbricka från 
Ockelbo Ost

3:e pris
2 biocheckar



OP Assistans startades av Pernilla Hålén i 
Ockelbo 1998. Den första assistenten hon 
anställde var Ulrika Karlsson och de skrev 
under Ulrikas anställningsavtal hemma i 
Ulrikas kök. Ulrika har haft flera roller i 
företaget sedan dess. Bland annat har hon 

varit massör och …  

1. Ekonomiassistent
X. Durewallinstruktör
2. Handledare

Fråga 1



Här är några exempel på hur vår logga 
utvecklats genom åren. När tog vi fram den 

logga som vi använder idag?

1. 2011
X. 2009
2. 2013
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År 2006-2007 fanns ett EU-projekt 
som syftade till att utveckla kompetensen på 

arbetsmarknaden. Då var vi såklart aktiva och 
beviljades medel som bidrog till ett omfattande 

utbildningsprojekt. 

I katalogerna här intill kan du se och minnas 
allt skoj vi gjorde. 

Vad hette utbildningsföretaget som vi 
samverkade med kring de flesta 

utbildningarna?

1. Durewallinstitutet
X. Anticimex
2. Yrkesakademin
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Under perioden 2007-2016 fick alla 
arbetsgivare i Sverige rabatt på 

arbetsgivaravgiften för unga anställda. 
Arbetsgivarna fick använda det ekonomiska 

tillskottet som detta innebar hur de ville. Vad 
valde OP Assistans att satsa på?

1. Utbildning och Reflektionsträffar
X. Kaffemaskin och Mentorsprogram
2. Friskvård och Receptionsdisk
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Under samma period hade vi förmånen att ge 
ut en kund- och personaltidning. Den gavs ut 4 
gånger om året. Här se ni det första exemplaret. 

Hur många nummer gav vi ut totalt?

1. 12
X. 17
2. 23
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Den här skylten visade vägen till ett av våra 
första huvudkontor hemma hos Pernilla och Ola 
på Åbackavägen i Ockelbo. Sedan 2013 är all 

kontorspersonal samlad här i Gävle. 

För oss är det viktigt att behålla en lokal i 
Ockelbo. Vi använder den flitigt till möten, 
intervjuer och massage för våra anställda. 

Vi håller även öppet för spontanbesök en 
eftermiddag i veckan. Vilken dag är det?  

1. Onsdag
X. Måndag
2. Tisdag
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Det är vi som jobbar här på kontoret. De flesta 
kan det mesta så ofta behöver du inte prata med 
din verksamhetschef för att få hjälp eller svar. 
Utmana oss gärna nästa gång du ringer så får 

du se… Hur många av oss har jobbat som 
personlig assistent tidigare? 

1. 8
X. 9
2. 10
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I år blev OP Assistans en del av Team Olivia. 
Tack vare det kan vi fortsätta att verka och 

utvecklas som den seriösa anordnare och 
arbetsgivare vi vill vara. Bland annat har vi 

med hjälp av Team Olivia halverat vår kostnad 
för Aiai. Något som gynnar oss alla. 

Hur många är vi idag? 

1. 73 kunder och 550 anställda
X. 52 kunder och 390 anställda
2. 87 kunder och 650 anställda
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Helgen vid 2:a advent är det dags för vår mest 
populära aktivitet igen. Julbordet som vi bjuder 
alla kunder och ordinarie assistenter på. I år 

planerar vi att upprepa fjolårets succé med fyra 
sittningar på Wij Trädgårdar. Var firade OP 

Assistans sitt allra första julbord?

1. Sjöbacken i Ockelbo
X. Scandic Väst i Gävle
2. Wij Trädgårdar i Ockelbo

Fråga 9

Bilden är tagen av Elin 

Hellgren. Hon är 23 år 

och bloggar om hur det 

är att leva med en 

reumatisk sjukdom, hur 

hon kämpar på och 

försöker leva ett så 

normalt liv som möjligt. 

Du kan följa Elins blogg 

via vår hemsida  

www.opassistans.se

http://www.opassistans.se/


De rätta svaren

Fråga 1

Ulrika Karlsson, anställd nummer 1 har förutom personlig assistent varit massör och 

durewallinstruktör (X).

Fråga 2

2011 lanserade vi vår nuvarande logotyp och grafiska profil (1).

Fråga 3

Utbildningsföretaget som vi samverkade med kring de flesta utbildningarna i samband 

med EU-projektet 2006-2007 hette Yrkesakademin (2).

Fråga 4

Under perioden 2007-2016 fick alla arbetsgivare i Sverige rabatt på arbetsgivaravgiften 

för unga. OP Assistans valde då att satsa på utbildning och reflektionsträffar (1).

Fråga 5

Under samma period hade vi förmånen att få ge ut en kund och personaltidningen 

ReKoH. Vi gav ut totalt 19 nummer. Eftersom vår eminente VD tydligen inte kan räkna 

saknades det svarsalternativet varför frågan utgår… 

Fråga 6

Vår lokal i Ockelbo håller öppet på onsdagar mellan kl 13-16 (1).

Fråga 7

Idag är vi 12 personer som jobbar på kontoret, om du gissade att 10 av oss har jobbat 

som personlig assistent tidigare så hade du helt rätt (2).

Fråga 8

Idag är vi 550 anställda som gör skillnad för 73 kunder i OP Assistans (1).

Fråga 9

Vårt allra första julbord gick av stapeln på Sjöbacken i Ockelbo (1).

Det var 104 kulor i burken.


