Information om
förebyggande insatser
och stöd
för barn, ungdomar och
föräldrar i Hallstavik

Trygg i Norrtälje kommun
Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun,
Hallstaviksnätverket, polisen, föreningar, företag, kyrkan och myndigheter.
Syftet är att samordna och utveckla Norrtälje kommuns drog- och brottsförebyggande trygghetsarbete.
Välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer!

Vilka aktiviteter samordnar vi?
•
•
•
•
•
•
•
•

Föräldrastöd genom Komet, ABC, Effekt och Älskade förbannade tonåring
Förebyggande arbete mot tobak, alkohol, doping och narkotika
Kampanjer av olika slag
Medborgardialoger och boendemöten
Trygghetsvandringar
Klotterarbete
Säkerhetscertifiering av butiker
Kompetensutveckling och utbildning i förebyggande frågor

I den här foldern hittar du information om förebyggande insatser
och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik.
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Föräldrastöd
Behöver du som förälder ett bollplank i ditt föräldraskap eller är du intresserad
av att delta i en föräldragrupp. Kontakta Maggan så berättar hon mer om ABC
och KOMET.
Margareta Jansson Lundström
Samordnare föräldrastöd
Trygg i Norrtälje kommun
Telefon: 0176-710 19
E-post: margareta.jansson-lundstrom@norrtalje.se
...........................................................................................................................................................

Hallstaviks Öppna förskola
Öppna förskolan är en samlingspunkt för alla vuxna med barn i åldern 0-6 år.
Här finns möjlighet att umgås med andra barn och vuxna, leka, sjunga, baka,
delta i olika skapande verksamheter och fika tillsammans.
Det behövs ingen föranmälan utan ni kommer när ni vill och verksamheten är
kostnadsfri.
Adress: Gustafsvägen 9
Telefon: 0175-256 64
...........................................................................................................................................................

Skolsköterska
Hallsta skola F-6 och Häverö resursskola
Anna Vesterlund
Telefon: 0176-32 72 71
E-post: anna.vesterlund@tiohundra.se
Gottsta skola, Herrängs skola, Skebo skola och Skärsta friskola
Anna Sandin
Telefon: 0176-32 72 63
E-post: anna.lundqvist@tiohundra.se
Hallsta skola 7-9, Carl Wahren Gymnasium och Rodengymnasiet El och IA
Helena Kjelldahl- Söderberg
Kunskap inom sex och samlevnad och beroendeproblematik.
Telefon: 0176-32 72 61
E-post: helena.kjelldahl.soderberg@tiohundra.se.
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Skolkurator
Hallsta skola, Häverö resursskola, Gottsta skola, Herrängs skola och
Skebo skola
Berit Pettersson
Du kan träffa Berit på skolan för att prata om det som kan vara jobbigt i
skolan eller på din fritid. Föräldrar är också välkomna att kontakta Berit.
Telefon: 0176-717 56 eller 073-962 36 23
...........................................................................................................................................................

Ungdomscoach
Hallsta skola 7-9
Jeanetthe Tamp
Ungdomscoach med riktade elevinsatser och motiverande samtal.
Telefon: 0176-710 46
...........................................................................................................................................................

Fritidsgården Gallerian i Hallstavik centrum
Här träffas ungdomar mellan 11-17 år.
Öppettider:
Tisdag 14-19 (11-12 år) 14-21 ( 13-17 år)
Torsdag 14-19 (11-12 år) 14-21 ( 13-17 år)
Fredag 18-23 (13-17 år)
Viktoria Söderstrand
Telefon: 073-962 36 25
E-post: viktoria.soderstrand@norrtalje.se
www.norrtalje.se/fritidsgardar
...........................................................................................................................................................

Nattvandring i Hallstavik
Har du lite extra tid att lägga på våra ungdomar? Vuxna behövs och vi gör
stor skillnad när vi är ute och rör oss bland ungdomarna. Det blir lugnare och
tryggare för alla!
Annette Siivonen
Telefon: 070-232 01 79
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Fältsekreterare
Tisdagar, onsdagar och torsdagar arbetar Fältgruppen förebyggande och
uppsökande med ungdomar i Hallstaviksområdet. Kontakta gärna fältgruppen
om du har frågor och funderingar som rör ungdomar.
Peter Fjellström
Telefon: 070-697 56 81
E-post: peter.fjellstrom@norrtalje.se
Lina Nilsson
Telefon: 073-962 30 37
E-post: lina.nilsson@norrtalje.se
Niklas Norlin
Telefon: 070-245 57 52
E-post: niklas.norlin@live.se
...........................................................................................................................................................

Socialtjänsten
Till oss på socialkontorets Barn och ungdomsavdelning (0-20 år) kan
man vända sig med sin ansökan om stöd, anmälan om oro eller för
rådgivning. Måndag till fredag 0176-710 43.
För mer information kontakta Lina Disegård, socialsekreterare.
Telefon: 0176-716 23
E-post: lina.disegard@norrtalje.se
...........................................................................................................................................................

Säkerhetsprogrammet i Norrtälje
Vänder sig till kvinnor, män och barn som upplevt, upplever eller utövar våld
och eller lever i starka konflikter i nära relation.
Vi kan erbjuda:
• Individuella stödsamtal/rådgivning.
• Riskbedömning och säkerhetsplanering.
• Vid behov hjälp till skyddat boende.
• Trappan-samtal - stödjande och bearbetande krissamtal för barn och
ungdomar som upplevt våld.
• Samtal mellan barn och föräldrar.
• Gruppverksamhet för barn som bevittnat våld.
• Gruppverksamhet för kvinnor/män.
• Information och stöd till kontakter med andra myndigheter.
Telefon: 0176-712 66, 0176-711 05 eller 0176-719 08
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Mini Maria
På Mini Maria jobbar vi tillsammans med ungdomar upp till 20 år och deras
familjer kring beroende och missbruksfrågor. Vi erbjuder familjesamtal,
missbruksbedömning, alkoholbehandling, cannabisbehandling,
spelberoendebehandling med mera.
Vi fungerar även rådgivande för våra samverkanspartners och övriga
intresserade kommuninvånare.
Telefon: 0176-716 72
Besöksadress: Rodret, Hantverkaregatan 16
Öppettider: 08.00-16.30 måndag till fredag
Du kan också ringa direkt till Synnöve Andersson, missbruksbehandlare
Telefon: 0176-719 27
...........................................................................................................................................................

BUP öppenvårdsmottagning
Vi är en specialistenhet och vänder oss till föräldrar med barn och ungdomar
till och med 17 år med psykisk störning, sjukdom eller relationsproblem som
utgör hinder för personlig växt och mognad.
Telefon: 0176-327380
...........................................................................................................................................................

Ungdomsmottagningen
•
•
•
•
•

Preventivmedel och rådgivning.
Provtagning för könssjukdomar.
Graviditetstester.
Rådgivning vid menssmärtor samt frågor kring kroppens utveckling.
Gratis kondomer.

Ungdomsmottagningens samtalstöd med kurator:
•
•
•
•

När du känner dig; nedstämd, har realationsbekymmer, känner stress
Problem med mat/ätande sexuella läggning.
Funderingar omkring livsfrågor som du känner dig ensam i.
Samtal före och efter abort.

Telefon: 0176- 327240
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Barnavårdscentralen i Hallstavik
Ingegerd Norberg barnmorska
Carl Wahrensväg 24
Telefon: 0175-430213
Rimbo
Stockholmsvägen 11,
Telefon: 0175-741 16
Stockholmsvägen 18,
Telefon: 0175-430 486
Norrtälje
Drottning Kristinas väg 70 A, Norrtälje
Telefon: 0176-327 750
...........................................................................................................................................................

Polisen Hallstavik
Magnus Pettersson Inspektör närpolisen i Hallstavik
Utredare av ungdomsbrott
Telefon: 010-563 13 64
Arbetar dagtid 07.00-13.00
Linus Unosson Polisassistent närpolisen i Hallstavik
Jobbar i yttre verksamhet med intresse för ungdomar
Telefon: 010-563 13 66
Arbetar skift
...........................................................................................................................................................

Svenska Kyrkan i Hallstavik
Kristina Pettersson är präst och arbetar i Häverö-Edebo-Singö församling
med kontor i Hallstavik. Hennes inriktning är arbete med barn, ungdomar och
familjer. Hon har tidigare arbetat som arbetsterapeut och specialpedagog.
Kristina kan du träffa på skolan, hemma eller på Församlingsgården – du
bestämmer!
Du kan prata med henne om stort och smått, högt och lågt – inget är konstigt
att prata om.
Kristina har tystnadsplikt.
Telefon: 0175-250 71
E-post: kristina.b.pettersson@svenskakyrkan.se
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KONTAKTUPPGIFTER
Trygg i Norrtälje kommun
Box 804 761, 28 Norrtälje
Besöksadress: Hantverkaregatan 24

Sofie Eriksson Ahlholm - samordnare och utvecklare:
Telefon: 0176-746 69, 070-639 08 14
E-post: sofie.eriksson-ahlholm@norrtalje.se
Margareta Jansson Lundström - samordnare föräldrastöd:
Telefon: 0176-710 19, 070-515 48 61
E-post: margareta.jansson-lundstrom@norrtalje.se
norrtalje.se

Näringsliv och kommunikation 2013-11-05

Marita Bertilsson - chef:
Telefon: 0176-715 58, 073-558 23 57
E-post: marita.bertilsson@norrtalje.se

