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Ansökan om ekonomiskt stöd, 30.000 kronor, till Bufff Västmanlands verksamhet i Sala. 

Bufff Västmanland, namnbyte den 2015-05-21 tidigare namn Bryggan Sala, har sina föreningslokaler 

på Ekebygatan 3 i Sala. Föreningen erbjuder övernattningsmöjligheter för barn i sällskap med vuxna 

som ska besöka sina pappor på Salberga Anstalten. Vår verksamhet är beskriven i bifogad 

verksamhetsberättelse för 2015 och verksamhetsplan för 2016. 

Vi har möjlighet att ta emot tre vuxna med barn eftersom vi har tre sovrum som kan erbjudas de som 

vill använda lokalerna. Förutom att det finns ett allrum, kök, dusch och toalett. 

Årets uthyrningsverksamhet till barn med medföljande vårdnadshavare har varit mycket efterfrågad . 

Övernattningstillfällen överstiger 40 övernattningar och det är över 60 barnövernattningar. Beräknat 

är på antal barn och nätter. 

Vår hyreskostnad per månad är ca 5.000 kronor när hyra, el, försäkringar och diverse kostnader är 

inräknade. 

För att klara kostnaderna för 2016 är föreningen i behov av ett ekonomiskt tillskott på 30.000 kronor. 

Bufff Västmanland vädjar om ett positivt beslut så vi kan fortsätta vårt framgångrika arbete där våra 

lokaler även kommer att användas som träffpunkt för att lämna stöd och råd till framförallt drabbade 

barn men också till vårdnadshavare inom Sala Kommun. 

Ordf. Bufff Västmanland 

070-743 7193 
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Ansökan om ekonomiskt stöd, 30.000 kronor, till Bufff Västmanlands verksamhet i Sala. 

Bufff Västmanland, namnbyte den 2016-05-20 tidigare namn Bryggan Sala, har sina föreningslokaler 

på Ekebygatan 3 i Sala . Föreningen erbjuder övernattningsmöjligheter för barm och vårdnadshavare 

som ska besöka sina pappor på Salberga Anstalten. Medföljande barn är kravet för att få övernatta i 

våra lokaler. 

Vår verksamhet är beskriven i bifogad Verksamhetsberättelse för 2015 och Verksamhetsplan för 

2016. 

Vi har möjlighet att ta emot tre vårdnadshavare med medföljande barn då vi kan erbjuda tre olika 

sovrum, ett gemensamhetsrum, kök, toalett och duschrum. 

Årets uthyrningsverksamhet till barn med medföljande vårdnadshavare har varit mycket efterfrågad. 

Övernattningstillfällen överstiger 40 övernattningar och det är över 60 barn övernattningar. Beräknat 

är på antal barn och nätter. 



Barn och ungdom med 
förälder 1 familjemedlem 
i fängelse 

Verksamhetsberättelse för Bufff Västmanland 
2015 

Historik 
Bryggan Sala bildades 2008. Efter uppbyggnad av organisationen, kontakter med 
Kriminalvården och byte av lokal samt marknadsföring och utbildningsinsatser startade 
uthyrning av vår lägenhet 2014. 

21 Maj 2015 bytte Bryggan Sala namn och profil till BuffVästmanland under Bufff Sverige. 
Totalt 8 föreningar är medlemmar i Sverige. 

Besök gärna vår hemsida www. bufff.nu 

Verksamhet 

Föreningen hade den 31 december 2015 28 st betalande medlemmar. 

Under året har hållits 4 protokollförda styrelsemöten inkl. konstituerande möte efter 
föreningsstämman 

Styrelsen har bestått av: 
Bengt Eriksson, Ordförande. 
Kent Karlsson, Kassör 
Björn Danell, sekreterare 
Peter Molin, Eva Restorp, Marie-Louise Wallin, Inger Holmberg, ledamöter. 
Adjungerade: Sv. Kyrkan Annette Gustavsson, kommun representant är varkan och från 
Odd Fellow är Åke Berg representant. 



Antalet övernattningsnätter i vår lägenhet för år 2015 är 67 stycken ,fördelat på 74 vuxna 
och 95 barn. 

Mammor och barn tas emot av Bufff medarbetare, styrelseledamöter eller volontärer. Första 
kontakten sker per telefon och det fysiska mötet sker oftast vid järnvägsstationen i Sala. Barn 
och medföljande vårdnadshavare lotsas till Ekebygatan 3 i Sala där övernattningslägenheten 
finns. Information om lägenheten, hur man tar sig till Salberga Anstalten och var affärer och 
aktiviter i Sala finns. Ä ven information om hur ett besök på Salberga Anstalten går till. Detta 
för att barnen ska veta vad som kommer att hända vid inpasseringen till Salberga Anstalten. 

Under 2015 har BufffVästmanland haft 144 samtalskontakter där råd/information har lämnats 
till barn och familjer. Stöd- och telefonsamtal har varit till familjer i Västmanland och till de 
personer som bokar besöker och övernattar i vår lägenhet. 

statistik 

Antal övernattningsnätter 
Antal övernattningsnätter barn O - 6 år 
Antal övernattningsnätter barn 7 - 12 år 
Antal samtalskontakter 

Övriga aktiviteter 

67 stycken 
90stycken 

5 stycken 
144 stycken 

Kostnaderna för att disponera BufffVästmanlands lägenhet är en symbolisk summa av 100 
kronor/besökstillfålle. Ett kontrakt upprättas där även information och ordningsregler ingår. 
Dessa intäkter uppgår till 13 81 kr. Flera av barnens mammor lever i en pressad ekonomisk 
situation och har fått tillbaka hyreskostnaderna. 

7/2 möjliggjorde Bryggan för mor och 2 barn att besöka fadern på Högsboanstalten i 
Göteborg. Fadern beviljades ej permission för att åka till Sala och träffa sin nyfödde son. 

12/2 Information till barnombuden på Sahlberga anstalten som besökte våra lokaler och som 
fått till följd ett ökat nyttjande av vår fina lägenhet till mödrar med barn. Stefan Strandberg 
från Bryggan N arrköping medverkade vid mötet. 

Årsstämman hölls den 16/2 i våra lokaler Ekebygatan 3 i Sala .. 

18/4 Åke Berg och Inger Holmberg var stämmoombud. Bengt Eriksson var ombud för 
Riksbryggan i egenskap av ordförande för Riksorganisationen. Årsstämman avhölls på 
stadshotellet i Katrineholm. Åke Berg var mötesordförande och ledde årsstämmans 
förhandlingar. 

18-19/4 Bengt medverkade i den årliga organisationskonferensen. Åke Berg och Inger 
Holmberg deltog den 18/4. 

4/5 var Bengt på Sahlberga Anstalten och informerade personalen på avdelningen för yttre 
säkerhet. 

22-24/5 var Bengt på Cope konferens i Stockholm i samband med vårt namnbyte från 



Bryggan till Bufff. Hemsidan presenterades www.bufff.nu som även innehåller lokala inslag 
såsom vår fina lägenhet. Vår egen mejladress är vastmanland@bufff.nu 

28/9 Bengt var på Tillberga anstalten för information om Bufff' s verksamhet tillsamman med 
Jill från Bufff Stockholm. Besöket gällde såväl personal som intagnas företroenderåd. 

Det nya föräldrautbildningsmaterialet har implementeras under 2015. 
11-13/11 och 11-12112 deltog Bengt i Kriminalvårdens utbildningsprogram för handledqare 
av det nya föräldrautbildningsmaterialet Utbildningsplats genomfördes i Norrköping och ger 
behörig till att leda föräldrautbildning inne på anstalterna. 
Mellan första och andra utbildningstillfället var kravet att starta upp föräldrautbildning på 
Sahlberga Anstalten. Detta skedde på Salberga Anstaltens Häktesavdelningen i Sala 
tillsamman med persona en från häktet. 5 av l O träffar har hittills genomförts under året. 

18/11 information till häktespersonal av Bengt tillsammans med Jill från Bufff Stockholm. 

3/12 Informationsmöte för personal inom Kriminalvården, Socialförvaltningen och Skolan 
inom projektet Jarro . ( samverkansprojekt för barnen skull). Stefan Strandberg Bufff 
Östergötland, projektledare och informatör. 

15112 Bengt och Jill från Bufff Stockholm. Var på häktet på Sahlberga och informerade 
intagna på häktet om vår verksamhet och barnens rätt till stöd 

Kriminalvården beviljade Buff Sverige nyettableringsmedel för att alla Anstalter skulle få 
information om Buffs verksamhet. BufffVästmanland har ansvarat och administrerat 
nyettableringsverksamheten riktade mot Salberga Anstalten och alla anstalter norr om Sala. 
Arbetet har utförts av medarbetare från BufffVärmland och Bufff Stockholm. 

Sala 2016-02-0 l 

Bengt Ericsson 
Ordförande 

Kent Karlsson 
Kassör 

Peter Molin 
Ledamot 

Inger Holmberg 
V. ordförande 

Ewa Restorp 
Ledamot 

Björn Danell 
sekreterare 

Marie-Louise Wallin 
Ledamot 



Barn och ungdom med 
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Verksamhetsplan för Bufff Västmanland 

2016 

Samarbete med Uppsala län kommer inledas och utvecklas under 2016. Detta för att ytterliga 
stärka utsatta barnens behov av hjälp och stöd i våra båda län. 

Allt tyder på en fortsatt uthyrning då bokningar för 2016 redan finns. Det goda sammarbetet 
med alla avdelningar på Salberga Anstalten är en bidragande orsak till att efterfrågan på att få 
övernatta i vår lägenhet har ökat. 

Kostnaderna för att disponera BufffVästmanlands lägenhet kommer även för 2016 vara en 
symbolisk summa av l 00 kronor/besökstillfålle. Ett kontrakt upprättas där även information 
och ordningsregler ingår. Flera av barnens mammor lever i en pressad ekonomisk situation 
och kan då få tillbaka hyreskostnad. 

Under 2016 fördjupas samarbetet med Anstalten Sahlberga och Häktesav delningen. Ä ven vårt 
sammarbete med Tillberga Anstalten kommer att utvecklas. V år verksamhet uppskattas och 
efterfrågas. 

Kontakt med kvinnojouren i Sala och närliggande kvinnojourer skall genomföras för att 
informera om vad Bufff Västmanland kan erbjuda för hjälp. Där kan även vår lägenhet vid 
speciella tillfållen utnyttjas. 

Sponsorer 

För att säkerställa vårt framgångsrika arbete med att hjälpa barn i mycket utsatta situationer är 
det viktigt att vi kan stärka vår ekonomi. V år lokal/lägenhet är en nödvändig förutsättning för 
att kunna bistå dessa barn. Vårt arbete kan även ses som en del i ett brottsförebyggande 
arbete. 



Ett nytt försök att få Odd Fellow institutioner inom distrikten för Systra- och Brödraloger att 
gemensamt stötta Buff[ Västmanlands verksamhet ekonomiskt skall genomföras. Åke Berg 
har uppdraget att formulera ett sponsorbrev som kommer att skickas till varige institution. 
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Styrelsen 


