Till dig som ska komma
på besök till oss

PÅ ANSTALTEN
HALMSTAD
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.
Innan man kommer på besök så måste en vuxen ringa till
fängelset och boka ett besök. Här berättar vi hur det går till när du
besöker oss på anstalten i Halmstad.
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Det första du ser när du kommer på besök till oss på anstalten
Halmstad 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 vill besöka.
Han eller hon öppnar då grinden så att du kan komma in.
Välkommen in!
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Sedan får du gå en liten promenad upp till ett hus som kallas
Centralvakten. Dörren öppnas automatiskt.
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Någon möter dig vid dörren och hälsar dig välkommen. Denna
person är klädd i blåa kläder och kallas för kriminalvårdare. Han
eller hon jobbar på fängelset och är till för att hjälpa er. Kriminalvårdaren följer med dig in och du får prata med en annan person
genom en lucka. Där får ni lämna in telefon och nycklar.
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Sedan får du följa med kriminalvårdaren in för att hänga in din
jacka, mössa eller kanske en väska. Om du kanske har tagit med
något till din pappa så får du först visa det för kriminalvårdaren
innan din pappa får det. Du får gärna ta med dig teckningar och kort
men du får inte ta med någon mat.
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Sedan får du gå igenom en grå båge. Den piper om den känner av
metall. Om bågen piper kan personalen behöva söka med något som
kallas handdetektor över dina kläder. Det känns ingenting. Den piper
också när den känner av metall.
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Ibland finns det en jättesnäll hund som heter Digger som älskar att
nosa. Han jobbar också på fängelset. Ibland vill Digger komma fram
och nosa på dig.
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På fängelset finns familjerummet. Det är här du träffar din pappa.
Här finns leksaker, kritor och böcker och i ett förråd har vi mer leksaker, mat och blöjor. Vi bjuder dig och din pappa på dricka.
När besöket är slut går du ut samma väg som du kom in.

DIN PAPPAS RUM
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I din pappas rum finns
ett skrivbord, en stol, en
säng, en bokhylla, en
garderob, en anslagstavla
och en toalett. På
anslagstavlan kan din
pappa kanske sätta
upp kort på dig eller
teckningar som du ritat
till honom. Din pappa
har en tv på sitt rum med
många tv-kanaler.

KONTAKT
Adress till fängelset om du ska besöka:
Lannavägen 3 i Halmstad
Postadress till fängelset om du vill skicka brev:
Pappas namn
Anstalten Halmstad
Lannavägen 3
302 41 Halmstad
Telefon: 035-2950140
Du kan inte ringa till din pappa. Men du kan ringa och prata
med oss som jobbar på fängelset om du kanske har en fråga
innan ditt besök.

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

ANSTALTEN HALMSTAD
Lannavägen 3
302 41 Halmstad
www.kriminalvarden.se

