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Bg nr: 225-7087

Sala Kommun
KommunstyreIse/Arbetsutskott

Box 304

733 25 Sala

Ansökan om ekonomiskt stöd, 30.000 kronor, till Bufff Västmanlands

verksamhet i Sala.

Bufff Västmanland har sin föreningsiokal på Ekebygatani Sala.Bufff
erbjuder övernattningsmöjligheter för barn i säliskap med vuxen som

ska besökasina pappor på SalbergaAnstalten. Vår verksamhet är
beskriven i bifogad verksamhetsberättelse för 2016och
verksamhetsplan för 2017.

Bufff har möjlighet att ta emot tre vuxna med barn eftersom vi har tre
sovrum som kan erbjudas de som vill använda lokalerna i samband
med besök på SalbergaAnstalten. Förutom att det finns ett allrum,
kök, dusch och toalett.

Årets uthyrningsverksamhet till barn med medföljande
vårdnadshavare har varit mycket efterfrågad. Det har varit uthyrning i
stort sett varje veckaoch vid flera tillfällen har det varit dubbel bokat.
Hvreskostnaden är endast 100 kronor per uthvmingstillfålle.

Vår hyreskostnad per månad är ca 5000 kronor när hyra, el, försäkring
och diverse kostnader är inräknade.

För att klara kostnaderna för 2017 är föreningen även i år i behov av

ett ekonomiskt tillskott på 30.000 kronor-

Bufff Västmanland vädjar om ett positivt beslut såvi kan fortsätta vårt
framgångsrika arbete där våra lokaler även kommer att användassom
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träffpunkt för att lämna stöd och råd till framföralit drabbade barn
men också till vårdnadshavare inom Sala kommun.

Sala den 2017-06-27
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Verksamhetsberättelse för Bufff Västmanland 2016

Bufff Västmanland Org nr: 802437-4251

Bufff Västmanland har 21 stycken betalande medlemmar under 2016.

Vår unika verksamhet, genom att erbjuda övernattningsmöjlighet för tillresande barn med
vårdnadshavare, som skall besökasina pappor på SalbergaAnstalten i Salahar utvecklats starkt
under 2016.

Första kontakten sker på telefon och det fysiska mötet sker oftast vid järnvägsstationen i Sala.

Barn och medföljande vårdnadshavare lotsas till vår lägenhet på Ekebygatan3.

lnformeras om lägenheten, hur man tar sig till SalbergaAnstalten och var affärer och aktiviteter i Sala
finns. Även information om hur besöket på SalbergaAnstalten går till lämnasvid första mötet.

Ett hyreskontrakt för vistelsetiden upprättas och en betalning sker. Hyreskostnadper
uthyrningstillfälle är 100 kr.

Under 2016 har Bufff Västmanland haft 190 kontakter där råd och information har lämnats till barn
och vårdnadshavare. Stöd- och telefonsamtal har varit till familjer i Västmanland och till de många
personer som bokar besök och övernattar i vår lägenhet. Vi har möjlighet att erbjuda tre familjer
med barn och vårdnadshavare samtidigt i lägenheten.

statestik:

AntalÖvernattningsnätterVuxna 115stycken

AntalÖvernattningsnätterbarn0 —-6 år 122stycken

Antal övernattningsnätter bar 7- 12 år 6 stycken

Antal samtalskontakter och personliga kontakter 190 stycken

Aktuella Kommuner: Rosersberg, Stockholm, Malmö. Lund, Helsingborg, Nyköping, Udevalla

Rumänien, Barcelona,Kongsvingeri Norge

Genomförda aktiviteter:

1. Information till personal och vårdnadshavarevid en förskola i Hebyhar genomförts.

2. Medverkat vid Kommunstyrelsensarbetsutskott där temat var brottsförebyggande arbete.
Medverkande Kommun Polis,Kvinnojouren Brottsofferjouren och Bufff Västmanland.

3. Ordförande har deltagit vid 9 st informationsträffar på Kriminalvårdsanstalter, Häkten och

Frivårdsenheter.



4. Buff Västmanland har ansvarat för och administrerat Kriminalvårdsuppdragen i Västmanland
och resten av norra Sverige.

S. Bufff Västmanlands ombud på Bufff SverigesÅrsstämma var Inger Holmberg och Åke Berg.

Finansiering:

Buff Västmanland har erhållit ett bidrag från Odd Fellow LogenNr62 SilverbergetsJubileumsfond på
45.000kr i sambandmedLogens100ÄrsJubileum.

Odd Fellow Logen87 EvaBergenstråhle har lämnat ett bidrag på 5.000 kr.

SalaKommun har bidragit med 30.000 kr.

Ekonomi:

Bufff Västmanland har ett positivt kassaflöde

Personal:

Bufff Västmanland har haft tillgång till en halvtidstjänst från Arvsfondsprojektet, "Nära Dig" en
rättighet, som finansieras av Bufff Sverigeunder tiden 2016-09-01-2016-12-31. Tjänsten har delats
med Bufff Uppsala.

Styrelsens sammansättning under året

Bengt Ericssonordförande, Inger Holmberg vice ordförande, Kent KarlssonKassör,

Björn Danell sekreterare, EvaRestorp, Marie-Louise Wallin

Peter Molin

Adjungerade:

SvenskaKyrkanAnette Gustavsson

Kommunrepresentant Vakant

OddFellowÅkeBerg

Valberedning HåkanAlgren och Karin Hammermo

Bengt Ericsson Inger Hoimberg Björn Danell

Ordf. V.ordf Sekreterare

Kent Karlsson EvaRestorp Marie-Louise Wallin Peter Molin

Kassör Ledamot Ledamot Ledamot


