
Backe är beläget mitt i mellan kust och fjäll. Från Backe når man på lite drygt en timme 
Vilhelmina Flygplats. Övriga flygplatser: Sollefteå/Kramfors, Östersund/Åre och Örn-
sköldsvik c:a 2 timmar, Sundsvall 2,5 och Umeå c:a 3 timmar.

Fyrens HVB-hem drivs av Fyrens HVB AB. För referenser kontakta Fyrens HVB.

Kontakt
FYRENS HVB-hem
Lasarettsvägen 19
88050  BACKE

Verksamhetschef
Britt-Mari Ingvarsdotter 070-108 86 33
britt-marie@fyrenshvb.se

Föreståndare
Lena Nordlander 070-265 60 59
lena@fyrenshvb.se

Vilhelmina



EN FYRS UPPGIFT

…..är att genom sitt ljussken 
ge vägledning till fartyg nära 
kust och farleder samt varna 
för farliga ställen i farvattnet.

Fyrens HVB-hem ska 
vara en hamn, ett ljus för 
ungdomarna som av olika 
anledningar ”kommit ur kurs”. 
Vår uppgift är att vägleda 
och motivera den unge att 
utveckla sina intressen. Vi ger 
den unge redskap att hitta 
sig själv och tro på den egna 
förmågan för att sedan kunna 
”segla vidare”!

Fyrens målgrupp
Vår målgrupp är pojkar 14-18 
år med placering enligt SOL 
och LVU.

Vi kan erbjuda sju platser 
till ungdomar med neuro-
psykiatrisk problematik, 
social-/relationsproblematik, 
begynnande kriminalitet och 
missbruk. 

En enskild plats finns för 
pojkar med behov av avskildhet.

Fyrens HVB-hem kan även 
erbjuda olika utredningar 
utförda av psykolog.

Metod och verktyg

Behandling på Fyren i Backe. 
Val av metod utgår alltid från 
den unges individuella behov. 
Verksamheten bygger på 
aktuell utvecklingspsykologisk 
kunskap och manual- och 
evidensbaserad behandlings-
metodik som utgår från KBT, 
MI och RePulse.

På Fyrens HVB-hem arbe-
tar vi miljöterapeutiskt med 
tydlig och konkret struktur. 
Vi lägger stor vikt vid att an-
vända oss av ett pedagogiskt 
tankesätt i vårt arbete. 

För oss är det viktigt att 
den unge är delaktig och har 
inflytande över sin tillvaro 
och förstår varför han är 
placerad hos oss. Tillsammans 
med den unge sätter vi upp 
tydliga mål i en genomför-
andeplan som utgår från 
vårdplanen.

Utsluss. När det är dags för 
att den boende ska lämna 
Fyren kan han få bo en tid på 
Campen för utsluss, alterna-
tivt att personal medverkar 
i hemkommunen som extra 
stöd för att införliva rutiner 
med mer i hemmet.

Våra framgångsfaktorer

Familjär känsla kombinerat 
med professionella arbetssätt
Vi är ett litet hemlikt boende 
med få platser och personal 
med hög kompetens som även 
är duktiga att knyta an till 
ungdomar.

Vardagen har en tydlig 
struktur med ett starkt ung-
domsperspektiv.

Skola
Vi har ett nära och väl in-
arbetat samarbete med ortens 
F-9 skola och gymnasiet som 
har erfarenhet av att arbeta 
med ungdomar som kräver 
extra stöd. Flera av våra 
medarbetare har pedagogisk 

utbildning och medverkar och 
följer ungdomarna på plats i 
skolan. Vi lägger stor vikt vid 
att hjälpa den unge att klara 
av skolarbetet för att stå väl 
rustad inför vuxenlivet. 

Specialpedagogen vid 
grundskolan är mentor för 
samtliga placerade pojkar på 
Fyren.

Utredning
Vi har en utredningsplats för 
neuropsykologisk/psykiatrisk 
utredning.

Meningsfull fritid
Vi ger den unge verktyg att 
utveckla sina personliga 
intressen. Platsen som Fyrens 
HVB hem ligger på erbjuder 
stora möjligheter för den 
unge att finna ett intresse. 
Vi har ett stort utbud av 
aktiviteter och kompetenta 
medarbetare som kan hjälpa 
till att motivera och vägleda 
den unge.
 

AKTIVITETER

AM-körkort
Vi ger ungdomarna möjlighet 
att ta ”mopedkort” AM kort i 
Strömsund. 

VERKSTAD - FOLKRACE – 
ett fartfyllt nöje!
Den som är motorintresserad 
erbjuds handledning i att 
meka med bilar och skotrar 
och ges möjlighet att ta 
Folkracelicens och uppfylla 
sina drömmar om att köra bil 
i häftig miljö!

Övriga aktiviteter 
På Fyren och i närområdet 
finns stora möjligheter att 
utveckla olika intressen såsom 
kulturaktiviteter, snickra och 
bygga, fiske sommar och 
vinter, bad och friluftsliv.
 
Skoterutflykt
Det finns gott om utflykts-
mål med snöskoter. Fjällsjö 
Snöskoterklubb håller lederna 
fina och fiskesjöar, vindskydd 

och stugor med grillmöjlighe-
ter finns på lagom avstånd för 
kortare eller längre utflykter.

Fjällsjöhallen
En allaktivitetshall med spel-
plan 40x20 m för innebandy, 
tennis, badminton m.m.

Landsomberget
Med sina två nedfarter och 
en fallhöjd på 193 meter 
ligger bara 5 km från Backe. 
Servering, skiduthyrning och 
fin skidåkning.


