Till dig som
ska på besök
hos oss

PÅ ANSTALTEN
ASPTUNA
KRIM:
VÅRD

TILL DIG SOM ÄR BARN
Du är inte ensam. På nästan varje skola och i nästan varje
bostadsområde finns det barn som också har en mamma eller
pappa eller annan nära släkting i häkte, fängelse eller inom
frivården.
Du får besöka din förälder eller släkting i häktet eller fängelset. Om
du inte vill besöka är det viktigt att du berättar det för en vuxen du
litar på.
Att besöka ett fängelse kan ge lite fjärilar i magen och väcka
många frågor och känslor som snurrar runt. Vi hoppas att ditt besök
ska bli så bra som möjligt. I denna broschyr kommer vi berätta hur
det går till när du besöker anstalten Asptuna.
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Välkommen in!
När du kommer till oss på anstalten Asptuna ser du en stor grind
med en dörr som du ska gå in igenom.
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Du går sedan ner för backen till vår centralvakt där du kommer till
en annan dörr. Den öppnas inifrån av en av oss kriminalvårdare som
arbetar på fängelset. Ibland kan det vara kö och då får du vänta på
din tur.
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När du väl kommer in får du ett skåp där du lägger ifrån dig
mobiltelefon, plånbok, nycklar och annat som inte får följa med in
på besöket.
Har du till exempel en teckning du vill ge till den du besöker
behöver du visa den för personalen.
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Sen går du vidare till en korridor där du kommer att gå igenom
metallbågen. Alla som kommer på besök får gå igenom den. Du får
ta av dig skor, jacka och andra saker av metall innan du går igenom
bågen.
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Ibland så behöver personal söka på dina kläder med en hand
detektor. Den piper när den känner av metall. Det känns ingenting.
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Hos oss jobbar även en jättesnäll hund som heter Maja. Ibland vill
hon även vara med och nosa på besökare så att de inte tar med sig
någonting man inte får ta med sig in på fängelset.
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När du har gått igenom metallbågen och fått på dig skor och jacka
får du välja ett klistermärke att ta med dig om du vill.
Efter det, går du ner för en trappa och ut genom en dörr till området
där den du ska besöka väntar.
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När du är på besök på anstalten Asptuna kan du och den du besöker
röra er fritt på området eller vara på paviljongen.
Om du vill vara ute och leka kan ni till exempel gunga, spela fotboll,
leka i sanden eller i lekstugan.
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Det finns också ett barnrum som ni kan leka i. Kanske vill ni läsa
böcker, rita eller bygga tågbana tillsammans.

KONTAKT
Har du frågor och funderingar eller vill du prata men en vuxen
inför ett besök? Då kan du ringa till fängelset och be att få prata
med ett barnombud. Barnombudet är den som tar hand om
frågor som handlar om barn.
Du kan ringa på telefonnummer: 08-559 392 50
Adress till anstalten om du ska besöka din förälder eller släkting:
Asptuna 1, i Norsborg
Postadress om du vill skicka ett brev till din förälder eller släkting:
Anstalten Asptuna
Asptuna 1
145 65 Norsborg
(Skriv namn på den som brevet är till på kuvertet)

Tips! Besök gärna insidan.kriminalvarden.se
och bufff.nu som är sajter för barn och unga
som har en förälder eller annan nära släkting
i häkte, fängelse eller frivård.
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