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Annagårdens skyddade boende
Vi på Annagården erbjuder skyddat boende för kvinnor, med eller utan barn, utsatta för våld
i nära relation eller hedersförtryck. Vi välkomnar även deras husdjur.
Annagården arbetar individuellt med varje familj. Vi skräddarsyr insatsen tillsammans med
ansvarig Socialtjänst utifrån familjens specifika behov av skydd och stöd.
På Annagårdens skyddade boende får man individuellt anpassat stöd. Det innebär att kvinnans
och barnens upplevelser, känslor och behov står i centrum. Initialt arbetar vi med risk- och
skyddsbedömning enligt Freda och Patriark samt med kris/traumastöd via externt samarbete
om det bedöms nödvändigt. Vi arbetar efter normaliseringsprocessen och vår målsättning är
att de boende i sin egen takt ska hitta nya levnadssätt där vi finns med och stöttar och
motiverar under hela processen. Vid behov hjälper vi tex till med myndighetskontakter,
ansöker om skilsmässa och att hitta nytt boende när det är dags att flytta vidare från oss. Vi
ombesörjer om så önskas transporter till och från Socialtjänster, myndigheter osv.
Boendet erbjuder en lantlig känsla med närhet till bland annat skog, bad, fiske, och skidbacke.
Trots sitt lantliga läge finns bussförbindelse precis utanför dörren och närhet till affärer,
vårdcentral, apotek, förskola, skola och bank.

Boendetyper
Skyddsklass 1
I huvudbyggnaden erbjuder vi boende i skyddsklass 1. Det innebär att boendet har högsta
säkerhetsklass och är skyddat med kameraövervakning, larmsystem, kross-säkra fönster,
personliga överfallslarm och bemanning dygnet runt. I huset finns plats för 6 kvinnor och
medföljande barn. Varje kvinna/familj har ett eget stort boenderum samt tillgång till generösa
gemensamhetsutrymmen. I huset ingår heldygnsomsorg och vi har en husmor som lagar
frukost, lunch och middag, bakar bröd och fixar fika. Kvinnan får laga egen mat om hon så
önskar och matsedel planeras tillsammans med familjen.
Skyddsklass 2
Vi har fullt utrustade lägenheter i skyddsklass 2. I skyddsklass 2 finns kross-säkra fönster, låsta
dörrar och kvinnan har personligt överfallslarm. Personal finns tillgänglig dygnet runt som stöd
vid behov. Självhushåll vid boende i lägenhet.
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Skyddsklass 3
Vi har fullt utrustade lägenheter i skyddsklass 3. I skyddsklass 3 finns det låsta dörrar och
kvinnan har tillgång till personligt överfallslarm om så önskas. Personal finns tillgänglig dygnet
runt som stöd vid behov. Självhushåll vid boende i lägenhet.
Vi välkomnar husdjur i alla våra boenden!
Vi kan vid behov snabbt ordna transport!
Vi har öppet dygnet runt och tar emot placeringar dygnet runt!
Välkommen att kontakta oss så berättar vi gärna mer om oss!
För placering: Ring 010-585 55 55
För info vardagar ring 070-644 50 09, för info på kvällar & helger ring 010-585 55 55 eller
maila annagarden@villbergagruppen.se

