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Vi arbetar i 12-stegsmodellens anda, med MI (Motive- 

rande intervju) och erfarenhetsbaserad miljöterapi. Vi har 

upphandlingsavtal, så kallat ramavtal, med kommuner 

och Kriminalvården.

 Målet med vistelsen är att bryta med en destruktiv 

livsstil och få ett fungerande liv med arbete, aktiv fritid 

och ett bra socialt nätverk.

BOENDE

Hos oss gäller nolltolerans mot droger och alkohol. Vi 

dokumenterar drogfrihet genom regelbundna urinprov. 

Vi ansvarar gemensamt för hushållets alla sysslor. Alla 

boende deltar regelbundet i motivationsgrupp och ge-

mensamma fritidsaktiviteter.

 Hit söker sig människor av fri vilja. De boende 

arbetar med sig själva och vill utvecklas. Detta görs 

bland annat genom deltagande i Villa Revanschs mo-

tivationsprogram som grundas på 12-stegsmodel lens 

behandlingsideologi, NA/AA-möten, fritidsaktiviteter, 

friskvård och kostrådgivning.

UTSLUSS & BOENDEKEDJA

Vi har egna utslusslägenheter där man i lugn och ro får 

stöd att arbeta vidare med sin återhämt ningsprocess. 

Professionella boendestödjare finns för de boende  

under såväl fasta tider som oplanerade besök.

HÄR FINNS VI

Villa Vägen ut! Revansch ligger på Herrgårdsbacken 

strax norr om Alnöbrofästet, cirka 1 mil från centrala 

Sundsvall. Vi har en stor och lummig trädgård med 

vacker utsikt över Alnösundet. Här finns fruktträd,  

potatis- och morotsland och snickarboa. Stadsbus s-

arna går hit regelbundet. Vi har nära till hav och natur 

men också till stadens utbud av fritidsaktiviteter, kultur, 

sjukvård och missbruksvård.

 

 VILL DU VETA MER?

 För mer information besök vår hemsida 

 www.vagenut.coop/boende

Vi är ett personligt boende för män som vill bryta med missbruk och
kriminalitet. Sedan flera år arbetar vi framgångsrikt med att motivera 
och stödja män att bygga upp ett nytt vardagsliv genom drogfritt boende, 
NA-möten, friskvård och rehabilitering in på arbetsmarknaden.
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VI ERBJUDER

• Tydlig målsättning och individuell plan för 
varje boende.

• Motivationsgrupp.

• Nätverksbaserat arbete med mannens hela 
nätverk.

• Stöd i papparollen ur ett barnperspektiv.

• NA-möten eller liknande minst 2 ggr/vecka.

• Friskvård och aktiviteter 2 ggr/vecka.

• Personal dygnet runt med bred kompetens 
och egen erfarenhet av missbruk och 

 kriminalitet.

• DOK – Dokumentation av vård och 
 behandling riktat till personer med alkohol- 

och drogproblem.

• Karriärstöd som ger stöd när det är dags 
att gå vidare till arbete/studier.

• Skräddarsydd utsluss med eftervård och 
möjlighet till boendekarriär.

• Vid behov under vistelsen kan vi även 
erbjuda stöd att hitta arbetsträning eller 
arbetsrehabilitering.



Villa Vägen ut! Revansch

Herrgårdsbacken 3

863 35 Sundsbruk  

      Telefon

      060-53 78 78

villarevansch@vagenut.coop 

www.vagenut.coop/boende

VILLA REVANSCH ÄR ETT VÄGEN UT! KOOPERATIV
Vägen ut! kooperativen har ett tiotal sociala företag med en omsättning 

på mer än 30 Mkr om året. Vi är drygt 100 anställda. De flesta av oss har gått 
från bidragstagare till företagare. Fler än 200 personer deltar i det dagliga 

arbetet. Våra företag finns på flera håll i landet och sprids genom social 
franchising. Alla våra företag har dubbla uppdrag. Dels säljs miljö-
vänliga produkter och tjänster. Dels skapas arbete åt människor 

som inte kommer in på arbetsmarknaden.


