Till dig som
ska komma på
besök till oss

PÅ ANSTALTEN
NYKÖPING
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 någon 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.
Här berättar vi hur det går till när du besöker anstalten i Nyköping.
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Det första du ser när du kommer på besök till oss är den här stora
grinden. Vid grinden finns en knapp med en högtalare. Det är vår
ringklocka. När du trycker på den svarar en av oss som arbetar på
fängelset. Här berättar du vem du ska besöka. Han eller hon öppnar
då grinden så att du kan komma in. Välkommen in!
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Sedan får du gå en promenad upp till ett hus som kallas central
vakten. Där får du prata med en person i en liten lucka.
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Någon möter dig vid dörren och hälsar dig välkommen. Den
personen är klädd i blåa kläder och kallas för kriminalvårdare. Han
eller hon jobbar på fängelset och har som uppgift att hjälpa din
pappa eller släkting på olika sätt.
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Kriminalvårdaren hjälper dig att lägga in din jacka, mobil och andra
saker i ett skåp. Om du har tagit med dig något som du vill ge till
din pappa eller släkting får du först visa det för personalen. Kanske
har du ritat en teckning. En del saker kommer personalen in med
senare. I fall du kanske har glömt något i din ficka, kan vi se det
med hjälp av något som vi kallar för ”bågen”. Du kanske har sett en
sådan om du har varit på en flygplats någon gång.
Nu ska du snart få träffa din pappa eller släkting.

BESÖKSRUMMET
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När du besöker fängelset finns det ett rum där ni kan träffas. Det
ser ut så här. Vi har leksaker, ritblock, kritor och böcker du kan låna
under besöket. Kanske vill ni rita, läsa eller pyssla med något tillsammans. I rummet finns även en TV med lite olika filmer att välja
på och tv-spel om du tycker att det är roligt.
När besöket är slut får du hämta dina saker i skåpet och gå ut
samma väg du kom in.

TIDEN I FÄNGELSET
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I din pappas eller släktings rum finns en säng, ett skrivbord, en stol,
en bokhylla, en garderob, en klockradio och en anslagstavla. På anslagstavlan kan han exempelvis sätta upp kort på dig och teckningar
du skickat till honom. Han har även en egen tv med flera kanaler.
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Förutom frukost så får din
pappa eller släkting lunch
och middag. Han äter
med de andra männen
som bor på samma
avdelning.

PÅ FRITIDEN
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Din pappa eller släkting och de andra männen arbetar eller går i
skolan varje dag. Han kan arbeta i fängelsets industri eller skapande
verkstad. I industrin kan man till exempel montera ihop saker eller
packa saker som skickas och säljs i affärer. I skapande verkstaden
kan man sy kläder, göra smycken eller göra en skål eller vas i glas.
Kanske kan din pappa eller släkting sy en fin mössa åt dig.
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När han inte arbetar eller går i skolan kan han, om han vill, träna på
gymmet, spela spel med de andra eller titta på TV. Det finns även en
kiosk där din pappa eller släkting varje vecka kan köpa till exempel
frimärken, godis, dricka eller glass.

KONTAKT
Har du frågor eller funderingar 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: 077-22 80 800
(Kriminalvårdens växel)
Du kan även läsa mer på www.kriminalvarden.se
Besök måste bokas i förväg. Din pappa eller släkting talar om
för dig när du kan besöka honom och hur man bokar tid.
Adress till fängelset om du vill besöka din pappa eller släkting:
Materialvägen 2, i Nyköping
Postadress om du vill skicka ett brev till din pappa eller släkting:
Namnet på den du vill skicka till
Box 611
611 10 Nyköping

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.

ANSTALTEN NYKÖPING
Box 176
611 25 Nyköping
www.kriminalvarden.se
Beställningsnr: 7229

