
 VILLA VÄGEN UT! SOLBERG

Drogfritt motivationsboende
Villa Vägen ut! Solberg är ett socialt företag som driver ett behandlingshem, 

ett drogfritt boende och ett utslussboende 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 att erbjuda drogfritt boende, 

behandling och rehabilitering in på arbetsmarknaden.



VILL DU VETA MER? KONTAKTA OSS GÄRNA?

Vägen ut! kooperativen. Fiskhamnsgatan 41 D, 414 58 Göteborg
Telefon 010-707 93 00. E-post karriarstod@vagenut.coop
www.vagenut.coop

Drogfritt 
motivationsboende
Villa Vägen ut! Solberg är ett socialt företag som driver 
ett behandlingshem, ett drogfritt motivationsboende och 
ett utslussboende 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 att erbjuda drogfritt boende, behandling och 
rehabilitering in på arbetsmarknaden. 

Villa Vägen ut! Solbergs drogfria motivationsboende är bemannat dygnet 
runt, har 12-steg som grundtanke, inslag av erfarenhetsbaserad miljöterapi 
och MI-inspirerade samtal. De flesta som arbetar hos Villa Vägen ut! Solberg 
har egen erfarenhet av missbruk och kriminalitet, är aktiva inom 12-stegs-
rörelsen och fortbildas löpande. Vi har HVB-tillstånd och upphandlingsavtal, 
så kallat ramavtal, med kommuner och Kriminalvården. 

Nolltolerans
Målet med vistelsen är att bryta med en destruktiv livsstil och få ett funge-
rande liv med arbete, aktiv fritid och ett bra socialt nätverk. Hos oss gäller 
nolltolerans mot droger och alkohol. Vi dokumenterar drogfrihet genom 
regelbundna urinprov och alkoholtester. 

Personligt boende  
Vårt drogfria motivationsboende är ett nyrenoverat tvåvåningshus i Säve på 
Hisingen i Göteborg. Vi har plats för sju personer, alla har eget rum. Kök, 
dusch och toalett är gemensamma. Gemensamt ansvarar vi för hushållets 
alla sysslor. 

Arbetsrehabilitering 
Alla som bor hos oss ska ha någon form av sysselsättning exempelvis 
arbete, skolgång eller arbetsträning. Saknar du sysselsättning undersöker 
vi möjligheten till arbetsträningsplats tillsammans med Arbetsförmedlingen 
och/eller Socialtjänsten på något av Vägen ut! kooperativens arbetstränings-
kooperativ. 

FÖRETAG FÖR 
EN HÅLLBAR VÄRLD. 

Vägen ut! kooperativen har 
12 sociala företag med en 
omsättning på 41 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 miljövänliga 
produkter och tjänster. Dels 
skapas arbete åt människor 
som inte kommer in på 
arbetsmarknaden.


