
ÅFF Sport o Konferens och Rosén Fastigheter 
i samarbete, för eleven, ÅFF och skolans bästa.

0120-358 50
www.rosenfastigheter.se

Genom ett unikt samarbete med ÅFF, skolan, och  
Rosén Fastigheter har era ungdomar möjlighet att 
få en bra service gällande boendesupport med den 
som ÅFF´s elevboende och Rosén Fastigheter  
förfogar över.

Boendesupporten innebär i korthet att era  
ungdomar kan nå någon vuxen person i princip 
vilken tidpunkt som helst på dygnet om det skulle 
behövas, tex om man blir sjuk eller bara behöver 
nå´n att prata med. Möjlighet till olika  
matabonnemang kan också erbjuds.

Vårt samarbete inkludera även skolan där Anita 
finns på dagarna och fungerar som en resurs där 
också.

På ÅFF´s elevboende bor du i kollektiv ihop med 
andra elever och hos Rosén Fastigheter  bor den 
som väljer eget boende. Det väljer man själv, 
vilket som passar för var och en. Kan vara så att 
man bor ett år på Elevhemmet och sedan flyttar till 
sitt eget boende i någon lägenhet.  
Men att man ändå har kvar sin boendesupport i 
form av support om det behövs.

Det är väldigt viktigt att eleven trivs med sitt 
boende och fungerar på sin fritid. Detta är en 
förutsättning för ett lyckat resultat inom skolan 
och fotbollen, vilket inte minst Mats Karlsson 
(sportchef ÅFF) och Peter Swärdh (A-lags tränare) 
kan stryka under på.

Vi bjuder på hyran för juli och aug förutsatt att   
eleverna bor kvar under höstterminen. 
 
Vi har genom åren haft ca 60 elever/studieperiod 
som bott och trivts hos oss.

Elevboende i Åtvidaberg
Hej, har ni ungdomar som skall flytta till Åtvidaberg?   
Vi vill hälsa er varmt välkomna hit.

tv. Arvid Landgren trivs hos Rosén Fastigheter, här bor du i ditt egna 
hem men med supportfunktionen i botten. ovan.  Support Anita ihop 
med elever som bor på elevboende, fr v Adrina Walsh, Viktor Johans-
son, Oscar Alexohn, Leo Pizarro.

0708-848744

ÅFF Sport o Konferens



Rosén Fastigheter  Skolområde

ÅFF Sport o Konferens


