
Curbo
Boende som gör skillnad

Skyddat boende
Curbo Sverige AB har totalt cirka 95 lägenheter, ett fåtal villor och andra typer av fastigheter i Mellansverige/
Bergslagen. Våra skyddade boenden är till för personer som av en eller annan anledning inte kan bo kvar i sitt 
hem. Vi erbjuder skyddat boende åt kvinnor, män och hela familjer. Vi har även möjlighet att ta emot familjer 
med husdjur. 

Våra skyddadeboenden är fullt möblerade och fullt utrustade lägenheter avsedda för självhushåll. 
Vi eftersträvar en boendesituation som liknar ett vanligt hem så mycket som möjligt. Därför delas inte en och 
samma lägenhet av flera familjer. 

Säkerhet
Säkerheten för våra boende inom skyddat boende är omfattande och vi arbetar med förebygganden informa-
tionssamtal om säkerhet, larm och yttre skydd av fastigheten. Den skyddade får en kontaktperson hos oss 
och det är endast via denna som all kontakt sker. 

Skyddat boende för stora familjer
Vi kan erbjuda skyddat boende för vuxna med många barn. 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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