
Villan og Regnbuen 

Audun Løvstad og Annlaug Helgerud



Villan- lavterskeltilbudet  for aktive og tidligere 

rusmisbrukere



Villan



Villan





Tjenestetilbudet på Villan

 Åpent tre dager i uken

 Varmestue

 Sosialt samvær

 Støttesamtaler 

 Lån av telefon etc.

 Matservering

 Tilbud om fri rettshjelp av Gatejuristene tre fredager i måneden.

 Mulighet for å få vasket tøy

 Utdeling av sterile sprøyter 

 Innlevering av brukt utstyr

 I snitt 15-20 personer besøker Villan hver dag.



Aktiviteter på huset utenom dagtilbudet

• AA ( anonyme alkoholikere) låner huset en kveld i uken.

• En selvledet gruppe som er ferdig behandlet for avhengighet 

benytter huset en kveld i uken.





Regnbuen under koronakrisen

 Utetilbud siden i vår pga smittevernhensyn.

 Åpent for brukere to dager i uken. 

 Gruppe inntil 5- 7 personer.

 Gruppetilbudets varighet =  1 ½ time.

 To grupper onsdag, to grupper torsdag.

 Brukerrettet tid er 6 timer pr uke.



Utetilbudet under koronakrisen

• Kaffe og lunsj/ matpakke i hagen rundt bålpannen.

• Været har i all hovedsak vært bra de to dagene i uken det har 

vært åpent siden april.

• Ved dårlig vær, avlyses utetilbudet.



Oppmøte av brukere under koronatiden.

• Oppmøte har vært fra 2- 5 personer på gruppen fra 

kl 10-11.30.

• 5- 8 personer på gruppen fra kl 12- 13.30



Regnbuen før koronakrisen

Åpent 3 dager i uken, fra kl 09.30- 13.45.

Gruppetilbudene:

Musikk/ litteraturgruppe.

Yoga/ Frigjørende dans.

Andre tilbud:

Bingo en gang pr måned

Quiz en gang pr måned



Oppmøte

 Besøkende registreres.

 Gjennomsnittlig 8-9 besøkende pr dag.

 Liten kjerne med hyppige besøk.

 Mange brukere er der av og til.

 Noen er der sjelden.



Oppmøte gruppetilbudene Regnbuen

• Yoga: Mellom 2- 6 personer. Gjennomsnittlig 3 personer.

• Litteraturgruppen: 0-7 personer.

• Musikkgr: 2-4 personer.

• Åpen dans: 0- 2 personer.



Tilbud til brukerne etter at Regnbuen stenges

• Vi viderefører to ukentlig tilbud.

• Kafe på Stjernegruppen hver mandag, betales av psykisk 
helse og rus.

• Ruslegruppe hver onsdag. 

• Bingo en gang annenhver måned på Familiens hus.

• Quiz en gang annen hver måned på Familiens hus.

• Individuell oppfølging for å finne tilpassa tjenester.

• Facebook gruppe til Regnbuen holdes i gang. 

• Lukket Facebook gruppe for brukerstyret.



kjøkkenet



stue



stue



Veranda Regnbuen 1 etg for noen år siden



Veranda 1 etg nåtid



Veranda og utgang til haven. Stadig mer skjev og råtten



Råtten balkong og rømningsvei i 2 etg



Råtten balkong i 2 etg, rømningsvei



Utvendig forfall Regnbuen



Avslutning og takk!Avslutning og takk!


