Stöd i Hägersten-Liljeholmen
Vart du vänder dig med frågor om din tonåring

stockholm.se/nejtillcannabis

stockholm.se/nejtillcannabis

Stadsdelen har flera ungdomsgårdar. I Gröndal finns ett ungdomscafé,
i Fruängen och Hägersten kommunala ungdomsgårdar. I Hägersten finns
också Radiusgården. Hövdingagården
ligger i Aspudden.
Tonårskomet
Komet föräldragrupper finns för familjer med barn i åldrarna 12-18 år. I en
Kometgrupp får du lära dig olika sätt
att samspela med ditt barn och får kon-

kreta redskap. I gruppen deltar föräldrar med liknande upplevelser vad gäller
bråk och tjat.
Tag kontakt med mottagningsgruppen om du misstänker att ett barn far
illa och vill anmäla eller rådgöra. Det
är socialtjänstens uppgift att reda ut
situationen och avgöra vilket stöd eller
skydd som barnet eventuellt behöver.
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning har även ett eget brottsförebyggande råd.

Kontaktuppgifter Hägersten-Liljeholmen
Fältassistenter
Tommy Hedström
076-12 23 370

Du är viktig!

Fatiha Ait Attaleb
076-12 22 373

Som förälder är du den utan jämförelse viktigaste personen i
ditt barns liv. I Hägersten-Liljeholmen finns vi som ett stöd till dig.
Här är uppgifter som kan vara viktiga för dig som förälder till en
tonåring att känna till och använda dig av.
Fältassistenterna arbetar uppsökande,
förebyggande och med tidiga insatser utifrån lokala förutsättningar och
ungdomars behov. Vi finns i de miljöer
där ungdomar möts, som gator, skolor,
ungdomsgårdar, parker och på internet.
Vi samarbetar med föräldraföreningar
och stödjer föräldravandringar, deltar i
föräldramöten. Vi deltar i upptaktsdagar i
högstadieskolor samt vid nätverksmöten
efter behov.
Fältassistenterna ansvarar också
för Fältarnas föräldraforum, som är

ett forum för dig som är tonårsförälder, med möjlighet att delta och ställa
frågor angående din egen eller andra
tonåringars situation i Hägersten-
Liljeholmen.
Ungdomsmottagningar
Ungdomsmottagningen i Midsommarkransen tar emot ungdomar och
unga vuxna oavsett kön och sexualitet
upp till 23 år. Här ordnas bland annat
grupper för unga om hur man hanterar
stress bättre.

Stefan Andersson
076-12 23 371
Anna Gleisner
076-12 22 371
faltassistenterna.hagerstenliljeholmen@stockholm.se
Ungdomsmottagning
umo.se
08-508 22 341
Fruängens ungdomsgård
Ellen Keys gata 2
08-88 21 02
Gröndals ungdomskafé
Blommensbergsvägen 116
08-508 224 31
Hägerstens Ungdomsgård
Selmedalsvägen 38
08-646 17 15

Hövdingagården
Erik Segersälls väg 32
08-18 37 39
Radiusgården Radiusbacken 3
08-684 232 64/60
Tonårskomet
Cathrin Grahn-Möller
08-508 22 354
Skärholmens närpolis
Facebook PolisenSkarholmen
Yttre ungdomsgruppen
yug-skarholmen.stockholm@
polisen.se
Mottagningsgruppen
08-508 22 300 (kontorstider)
Socialjouren
08-508 40 000
(kvällar, nätter och helger)
Hägersten-Liljeholmens lokala
brottsförebyggande råd
Preventionssamordnare
Anna William-Olsson
08-508 23 362

