Till dig som
ska på besök
hos oss

PÅ ANSTALTEN
HINSEBERG
KRIM:
VÅRD

TILL DIG SOM ÄR BARN
Du är inte ensam. På nästan varje skola och i varje bostadsområde
finns det barn som också har en mamma, pappa eller 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.
Här berättar vi hur det går till när du ska på besök hos oss på
anstalten Hinseberg.
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Kommer ni med bil så är detta vad ni ser när ni närmar er anstalten.
Vid sidan av den lilla grinden finns en knapp med en högtalare.
Det är vår ringklocka. När ni trycker på den så svarar en av oss som
arbetar här. Då får ni berätta vilka ni är och vem ni ska besöka. Sen
öppnar vi grinden så ni kan komma in. Välkomna.
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Efter en kort promenad över gården kommer ni fram till den här
dörren. Där innanför får ni prata med en av personerna som arbetar
i centralvakten. De vuxna får lämna in sina id-kort innan ni får gå in
till väntrummet.
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I väntrummet får du hänga av dig jacka, telefon och andra saker i
färgglada skåp.
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I det här rummet får ni gå igenom något som kallas bågen. Du
kanske känner igen den om du någon gång varit på en flygplats.
Om du har tagit med något som din mamma eller släkting ska få så
lämnar du det till personalen genom en lucka.
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Vid den här disken får ni träffa en kriminalvårdare som har blåa
kläder och som sen kommer visa er vägen till besöksrummet.

9

Så här ser rummet ut där ni får träffa din mamma eller din släkting.
Där finns det leksaker och böcker som ni får använda under besöket.
När besöket är slut går ni ut samma väg som ni kom in.
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Det finns även en lägenhet där ni kan få träffa din mamma eller
släkting. Även här finns det leksaker och böcker att låna. I vissa fall
kan ni även få sova över i lägenheten tillsammans med din mamma
eller släkting.

KONTAKT
Du kan inte ringa till din mamma eller släkting. Men har du frågor
eller funderingar inför ett besök kan du ringa till fängelset och be att
få prata med ett barnombud eller mejla. Barnombudet är den som tar
hand om frågor som handlar om barn.
Du kan ringa på telefonnummer: 0581-797810 eller mejla på:
a.hinseberg@kriminalvarden.se
Besök måste bokas i förväg. Din förälder eller släkting talar om för dig
när du kan besöka henne och hur ni bokar tid.
Adress till fängelset om du ska besöka din mamma eller släkting:
Hinseberg 120 i Frövi
Postadress om du vill skicka ett brev till din mamma eller släkting:
Skriv namnet på den du vill skicka brevet till
Hinseberg 120
718 92 Frövi

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