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omsorg

Villa Vägen ut! Solberg
har ramavtal med kriminalvård och 

kommun och tar emot placeringar från 

kriminalvård och socialtjänst.

Välkommen 
att höra av dig till oss!
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är sociala företag vilka har som mål att integrera 
människor som står långt från arbetsmarknaden i 
samhälle och arbetsliv.

Vägen ut! kooperativen samarbetar med Coompanion 
för att utveckla social franchising som metod för 
att sprida socialt företagande. I Göteborg fi nns 
Villa Vägen ut! Karin och Villa Vägen ut! Solberg, 
i Sundsvall Villa Vägen ut! Revansch och i Örebro 
Villa Vägen ut! Susanne.
Det handlar om att tillsammans starta företag för att 
uppnå sociala mål – i vårt fall att skapa arbete och 
drogfria boenden.

Läs mer på  www.vagenut.coop

Vägen ut! utvecklar företag för en hållbar värld. 
Vi behövs!



Villa Vägen ut! Solberg – ett halvvägshus för män

Villa Vägen ut! Solberg är en nyrenoverad 

gård i Säve, 2 mil från centrala Göteborg 

med goda bussförbindelser. Här fi nns en 

stor mangårdsbyggnad, verkstad och ett 

växthus på ca 200 kvm.

Här kan du bo och ta del av ett bemötande 

som hjälper dig att ta dig tillbaka till samhället. 

Vad vi kräver av dig är 

dokumenterad drog-

frihet och en egen vilja 

till förändring.

Under din tid hos oss 

får du tillfälle att träna 

på det vardagsliv som 

du kanske har tappat bort under ditt kriminella liv.

Som boende på Villa Vägen ut! Solberg börjar 

du också bygga upp en aktiv, meningsfull 

fritid. Du ska helst ha arbete eller annan 

sysselsättning. Vi kan i enstaka fall erbjuda 

arbetsträningsplatser.

Vi hjälper dig att göra upp en plan för fram-

tiden, kanske vill du arbeta i ett Vägen ut! 

kooperativ, studera eller arbeta med annat. 

Om du är pappa kan vi ge dig stöd och mod 

att ha en kontakt som är bra för ditt barn.

Hos oss gäller
■ Nolltolerans mot droger och alkohol, 

 drogfrihet dokumenteras genom 

 urinprov. 

■ NA-möten eller motsvarande två 

 gånger per vecka.

■ Deltagande i de dagliga rutiner som 

 är självklara i ett hushåll; planering, 

 ekonomi, inköp, matlagning, städning, 

 trädgårdsskötsel mm.

■ Fritidsaktiviteter två gånger per vecka.

Vi erbjuder
■ Individanpassat stöd

■ Hjälp till självhjälp

 – Samtal med certifi erad samtals-

  pedagog/drogterapeut

 – Friskvård

 – Kostrådgivning

 – Skräddarsydd utsluss och eftervård

 – Personal dygnet runt med bred 

  kompetens och egenerfarenhet

Ett boende med omsorg!

Verksamheten på Villa Vägen ut! Solberg 

syftar till att hjälpa dig att hitta en struktur i 

livet. Målet är att du går vidare med ett nytt 

socialt nätverk, arbete och en aktiv fritid.

Har du bestämt dig för att sluta 
med kriminalitet och missbruk?
Då är du välkommen till oss!


