
Karmansbo 



Vår verksamhet 
På vackert belägna Karmansbo Herrgård i Kolsva 

strax utanför Köping finns vårt nya internat. 
Internatet har inriktning på vuxna män och kvinnor 
som befinner sig i yrkeslivet och har en beroende 

problematik. 
 

Herrgården med sin 1700-tals miljö, vackra natur 
och dedikerad behandlingspersonal kommer att ge 
de bästa förutsättningarna för en behandling och 
en möjlighet att fortsätta fokusera på sin väg till 

tillfrisknande.



Vår behandling
Att göra behandling på internat innebär att det 
går att helt fokusera på sin förändringsprocess 
under en kort och intensiv period. Samtidigt får 
man en möjlighet till miljöombyte och att bryta 
destruktiva mönster.

Behandlingen
Grundbehandlingen är i regel minst fem veckor 
men kan variera i längd och upplägg beroende 
på varje individs förutsättningar och behov.

• Behandling i både gruppform & enskilt
• Personal dygnet runt
• Alkohol- och drogbehandlare, 

psykoterapeut, sjuksköterska, läkare och 
behandlingsassistenter

Fokus på hela människan
På Karmansbo fokuserar vi inte bara på 
missbruk och beroende. För oss är det lika viktigt 
med andra aspekter av psykisk hälsa såsom 
hantering av stress, ångest, depressioner och 
relationssvårigheter. Under din vistelse erbjuds 
du möjlighet att motionera, meditera och får 
därtill en näringsrik och närproducerad kost.

Målgrupp
Karmansbo vänder sig till 
vuxna män och kvinnor i 
yrkeslivet med ett skadligt 
bruk och/eller annan psykisk 
ohälsa. 

Hur sker en bedömning? 

Varje individ är unik och Nämndemansgården säkerställer 
alltid den enskildes behov med att göra en individuell 
och grundlig bedömning av våra Case managers inför 

en behandling. Detta för att säkerställa den bästa 
behandlingsmatchning. 

Kontakta oss för mer information – 020 20 20 75



Historia

Karmansbo Herrgård har en lång 
historia. Den uppfördes 1759 av 
brukspatron Martin Ludvig Örnsköld. 
Till den stora herrgårdsbyggnaden 
tillhör fyra flyglar som fått namnen 
Mejeriet, Kavaljeren, Vagnslidret och 
Stallet. 

Herrgården har genom tiderna även 
genomgått vissa ombyggnader och 
1819 lät den dåvarande ägaren C 
J af Nordin uppföra en övervåning 
till huvudbyggnaden. Under hans 
överseende bedrevs i en av flyglarna 
undervisning för bygdens barn. Genom åren har Karmansbo Herrgård 

därefter haft ett antal olika ägare 
såsom Köpings mekaniska verkstad som 
använde den som semesteranläggning 
och av Volvogruppen som hade den 
som kursgård. 
Herrgården har även drivits i privat 
regi och då bland annat fungerat som 
pensionatsrörelse. 

Den nuvarande ägaren heter Staffan 
Gullander och hyresgästen från och 
med 2017 är behandlingskoncernen 
Nämndemansgården i Sverige AB.



Kai Cravelin - Platschef
En driven beteendevetare och 

psykoterapeut som brinner för frågor 
kring psykisk hälsa. Han håller även i 

utbildningar och fungerar vid behov som 
behandlare.

Driftsansvarig
Sabina Burström Ferngren

Sabina jobbar med inköp och är ansvarig 
för driften. Hon säkerställer tillsammans 

med övrig personal att alla klienter möts 
av gästfrihet och att de får en kvalitativ 

service.

Husfru
Nathalie Thell Von Walden

Nathalie arbetar som husfru. En go och 
glad tjej som har koll på vad alla gör och 

var allting är. Hjälpsam och trevlig och 
alltid till hands när det behövs.

Personal Ett personligt brev
Jag sitter vid mitt skrivbord i Karmansbo Herrgård och tittar ut genom fönstret från mitt arbetsrum och funderar över 
en fråga som jag nyligen fick - ”Vad är det som gör Karmansbo Herrgård så speciell, varför ska jag söka mig dit som 
klient?”. De nyrenoverade byggnaderna badar i solsken och markerna runt herrgården prunkar av grönska och vårliga 
färger. Den femhudraåriga eken på baksidan av den stora huvudbyggnaden vakar majestätiskt över stillheten och alla 
årstider som kommer och går. Från mitt fönster kan jag även se ner över sjön Åndern där vårt moderna motionscenter 
med bastu, badtunnor, gym, roddbåtar och kanoter ligger vid vattenbrynet. Jag tänker att den här naturupplevelsen 
är definitivt en av anledningarna till varför du ska komma hit till oss på Karmansbo. Här kan du komma bort från varda-
gens stress och i lugn och ro fokusera på dig själv och på de saker i ditt liv som du vill förändra. 

Under de 5 veckor som grundbehandlingen pågår erbjuds du boende i eget rum med egen toalett och dusch i en 
exklusiv 1700-talsmiljö. Men framför allt är vi på Nämndemansgården marknadsledande specialister på olika typer av 
beroendetillstånd, och på Karmansbo har vi dessutom fokus på övrig psykisk ohälsa som du kan ha svårigheter med 
såsom stress, ångest, depressioner och relationssvårigheter. Behandlingarna hos oss bedrivs både enskilt och i grupp-
form och i terapierna får du bland annat undersöka vad som verkligen är viktigt för dig. Vi är övertygade om att ifall du 
hittar ditt ”varför” kommer du även att hitta ditt ”hur” du ska bära dig åt för att göra de livsstilsförändringar som är vik-
tiga för dig. Hos oss får du sedan effektiva verktyg för att öka sannolikheten att du ska nå de nykterhetsmål och andra 
viktiga parallella mål som du sätter upp. Tonvikt hos oss ligger även på meditation och motion i olika former, sund själ i 
sund kropp är vårt motto. 

För att garantera att du får bästa möjliga evidensbaserade vård finns personal dygnet runt. På dagarna finns be-
handlare, psykoterapeut, sjuksyster och konsultläkare att tillgå, och på övriga tider finns behandlingsassistenter 
som hjälper dig med det du behöver. Härutöver har vi även vår duktiga drift- och kökspersonal som ser till att allting 
fungerar och att du får en närproducerad, näringsrik och varierande kost. Vårt mål är att du efter din behandling på 
Karmansbo Herrgård har hållbara redskap och strategier så att du på egen hand med större framgång ska kunna leva 
i din värderade livsriktning.

Varmt välkommen

Kai Cravelin
Platschef Karmansbo Herrgård



Kontakta oss
Ring 020-20 20 75
Platschef Kai Cravelin 0726-44 63 70

info@namndemansgarden.se

      Karmansbo Herrgård
      731 15 Kolsva




