
Curbo
Boende som gör skillnad

Jourlägenhet för barnfamiljer
Curbo Sverige AB har totalt cirka 95 lägenheter, ett fåtal villor och andra typer av fastigheter i Mellansverige/
Bergslagen. Våra jourlägenheter är till för barnfamiljer som av en eller annan anledning saknar en fast bostad. 

Till oss är föräldrar med barn välkomna som behöver en tillfällig bostad. Vi vill erbjuda ett värdigt
boende i egen lägenhet för barnfamiljer som hamnat utanför den ordinarie bostadsmarknaden. 
Syftet med boendet är att hjälpa familjen att komma vidare till ett eget självständigt boende.
Under boendetiden coachar vi familjerna i att söka lägenhet. Vi träffas en gång i veckan och hjälper dem att 
söka lägenhet. Vi söker lägenheter i hela Sverige. 

Våra boenden är självhushåll men med ett förstärkt stöd. Klienten skall själv ansvara för matinköp, tvätt, och 
städning. Tanken med självhushåll är att under så hemlika förhållanden som möjligt ta ansvar för det egna 
boendet. Vi erbjuder boenden i alla storlekar och kan även erbjuda boenden där man får ha med sig husdjur.
Våra boende ligger nära samhällstjänster så som skola, matbutiker mm. Men ibland finns behovet att besö-
ka något som inte finns på orten. Vi hjälper till med transport. Vi har en minibuss med 9 platser samt några 
bilar med 7 sittplatser vardera. Bilarna är utrustade med skyddsanordning såsom babyskydd, bilbarnstol och 
bälteskudde.

Vi arbetar aktivt med skolan på orten och hjälper klienterna med skolkontakter. På boendet finns lekrum för 
barnen samt friskvårdslokal för den som vill träna.

Jourlägenhet för stora familjer
Vi kan erbjuda boenden för stora familjer. Vi har boenden med upp till tolv bäddar. 

Vision
Vår vision är att kunna hjälpa så många som möjligt och vara en pålitlig och långsiktig samarbetspartner för 
socialtjänster runt om i landet. Därför vill vi erbjuda bra priser och en hög tillgänglighet och service. Vi erbjud-
er hämtning och transporter till självkostnadspris för den boende. Med vårt journummer är vi alltid tillgängli-
ga och villiga att hjälpa till i akuta ärenden. 

Bokningsregler
Våra boenden går inte att beställa för kortare tid än 5 dygn. Placerande myndighet har betalningsansvar 
beträffande dygnsavgifter så länge som klienten uppehåller sig i våra fastigheter oavsett längd på eventuellt 
placeringsbeslut. Att ha inneboende är inte tillåtet. Endast de klienter som beställningen avser får bo i boen-
det.

Pris
Vuxen: 995 kr/dygn. 
Medföljande barn: 495 kr/dygn. 

Moms med 12% tillkommer på våra priser. 
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