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För barn, unga och föräldrar. 
Aktiviteter, råd och stöd.
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Välkommen
Den här guiden är till för dig som förälder,  
och för dig som finns där som vuxen för barn. 
Den är också till för dig som arbetar med 
barn, föräldrar och familjer. 

I Föräldraguiden hittar du information om 
västra Göteborg, i området från Röda Sten  
i norr till Välen i söder, till exempel:  

 » Spännande platser att besöka tillsammans 

 » Roliga aktiviteter att upptäcka 

 » Information om förskola och skola 

 » Råd och stöd för familjen 

 » Kontaktuppgifter till sjukvård  

Vi hoppas att du får glädje av Föräldraguiden.
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Här hittar du några exempel på platser att åka 
till och saker att göra för dig och ditt barn. 
Det finns fler spännande ställen att upptäcka i guiden.

Hitta på kartan

Öppen förskola

Läsa (biblioteket)

Kultur

Fritidsgård/ 
fritidsklubb

Motionera

Promenera

Träna utomhus

Förklaring pictogram

Åka skridskor

Bada

Leka

Brännö
Asperö

Köpstadsö

Styrsö

Donsö

Vrångö

Långedrag

Grimmered

Fiskebäck

Guldringen

Frölunda Torg

Önnered

Näset

Åkered

Ängås

Grevegården

Kannebäck

Hagen
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1. Bergkristallparken

2. Kastanjeträffen

3. Ungdomens hus 1200 kvadrat

4. Frölunda kulturhus

5. Södra skärgårdens bibliotek

6. Påvelunds gym och  
motionscentrum

7. Ruddalens idrottscentrum

8. Saltholmens badplats

9. Fiskebäcksbadet

10. Ganlet

11. Näsetbadet

12. Smithska udden

13. Styrsö Brattens badplats

14. Styrsö Utterviks badplats

15. Skärvallsberget

16. Välen

17. Öppna förskolan Opaltorget

18. Öppna förskolan Furåsen

19. Stor & liten,  
öppen verksamhet
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Mötesplatser och fritid

Lekplatser 
Alla åldrar

I Göteborg finns många lekplatser. 
På hemsidan goteborg.se/lekplatser 
hittar du information om lekplatser 
i staden. Du kan också du ladda ner 
appen Lekplatsen Göteborg.  
Den finns i App Store och på  
lekplatsappen.se.

Webbplats: goteborg.se/lekplatser

När du ser dessa två  
symbolerna i programmet  
betyder det att verksam-
heten finns på Facebook 
och/eller Instagram.

Bergkristallparken
Alla åldrar

Parken är en plats för lek, umgänge, 
motion och avkoppling. Här finns 
en actionyta på 460 kvadrat- 
meter där du bland annat kan 
skejta, åka BMX, rollerblades eller 
kickbike. I parken finns också bas-
ketplan, fotbollsplan, scen och ett 
odlingsområde.

Parkhuset är bemannat dagtid 
vissa vardagar. Du kan även boka 
huset för möten, workshops eller 
andra sammankomster.

Mötesplatsen drivs av Göteborgs 
Stad tillsammans med boende, 
föreningar och organisationer i 
närområdet.

Adress: Bergkristallparken, 
Bergkristallparken 1

Telefon: 031-366 44 16

E-post: bergkristallparken@vastra.
goteborg.se

Webbplats: goteborg.se/wps/
portal/enhetssida/fritid-vastra-
goteborg/bergkristallparken/

Mötesplatser och fritid

http://goteborg.se/lekplatser
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/fritid-vastra-goteborg/bergkristallparken
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/fritid-vastra-goteborg/bergkristallparken
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/fritid-vastra-goteborg/bergkristallparken
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Kastanjeträffen
Alla åldrar

Kastanjeträffen är ett hus för boende 
i Tynnered som vill träffas, driva 
aktiviteter och medverka till en 
positiv utveckling i området. Du är 
välkommen att vara med och forma 
det som sker i Kastanjeträffens 
lokaler och i området. Mötesplatsen 
drivs av Göteborgs Stad tillsammans 
med boende, föreningar och orga-
nisationer i närområdet.

I nära anslutning till huset finns 
Kastanjealléns näridrottsplats med 
bland annat bollbinge, fotbollsplan 
och boulebana.

Adress: Kastanjeträffen, 
Smaragdgatan 28

Hållplats: Skattegårdsvägen eller 
Smaragdgatan

Telefon: 031-366 47 29 

E-post: kastanjetraffen@vastra.
gotborg.se

Webbplats: goteborg.se/
kastanjetraffen

Öppna 
fritidsverksamheter 
10–13 år

Fritidsverksamhet finns efter skolan, 
på kvällar, helger och skollov. Här 
finns mellanmål att köpa och barnen 
kan delta i olika aktiviteter som de 
kan vara med att planera. Det spelar 
ingen roll vilken skola ditt barn går 
på – alla är välkomna!

Från och med 2021 kommer fritids-
hem att erbjudas elever i mellan-
stadiet på Göteborgs kommunala 
grundskolor. Du kan läsa mer om 
fritidshem på webbplatsen.

Lilltyrolen
Eftermiddagsverksamhet för barn i 
åldrarna 10–13 år.

Adress: Lilltyrolen, Safirgatan 14

Telefon: 031-366 41 76

Webbplats: goteborg.se/wps/
portal/enhetssida/fritid-vastra-
goteborg/tyrolens-fritidsgard

Mellangården
Öppen verksamhet för unga  
i åldrarna 10–13 år.

Besöksadress: Mellangården 
Smaragdgatan 28

Telefon: 031-366 41 79

Öppettider:  
Måndag–fredag kl. 14–17 
Lovdagar kl. 10–16

Webbplats: goteborg.se/
grundskola

 

Fritidsgårdar
Fritidsgårdarna är mötesplatser 
för ungdomar i Göteborg. Här är 
ungdomar själva med och formar 
det de vill göra på sin fritid. Det 
kan vara att starta ett band, gå på 
filmkväll, måla eller bara sitta och 
prata. 

Webbplats: goteborg.se/wps/
portal/start/kultur-och-fritid/fritid-
och-natur/traffpunkter-lokaler

Lokal 426
Ett ungdomshus för dig mellan  
13 och 19 år 

Här finns danslokal, minibiograf, 
ateljé, café, kök, och ett stort 
evenemangsrum. Här kan du kan 
arrangera Lan, spelningar, utställ-
ningar eller något annat du är 
intresserad av.

Det finns också kurser och 
workshops, till exempel i gitarr, Dj-
kurs, film/foto, rockskola, manga, 
dans, eller kurser efter dina önskemål. 
Det finns också musikstudio, rep- 
lokal och en foto- och film-studio. 
På hemsidan finns information om 
öppettider. Välkommen förbi!

Adress: Lokal 426, Ängkärrsvägen 22

Telefon: 031-366 10 72

Webbplats: goteborg.se/wps/
portal/enhetssida/fritid-vastra-
goteborg/lokal-426

Tyrolens fritidsgård
13–18 år

Tyrolens Mötesplats ligger i 
Tynnered, Västra Göteborg. Här 
finns danslokal, inspelningsstudio, 
replokal, filmutrustning, 
tryckmaskiner för kläder, dj 
utrustning, ateljé, skaparverkstad, 
kök, café och ett stort 
evenemangsrum.
Vi erbjuder kurser och workshops i 
till exempel gitarr, Dj, film, trummor, 
piano, dans, eller andra kurser efter 
dina önskemål. 

På hemsidan finns information om 
öppettider. 
Varmt välkomna!

Adress: Tyrolens Mötesplats, 
Safirgatan 14

Telefon: 031-366 41 76

Webbplats: goteborg.se/wps/
portal/enhetssida/fritid-vastra-
goteborg/tyrolens-fritidsgard

 

http://goteborg.se/kastanjetraffen
http://goteborg.se/kastanjetraffen
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/fritid-vastra-goteborg/tyrolens-fritidsgard/
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/fritid-vastra-goteborg/tyrolens-fritidsgard/
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/fritid-vastra-goteborg/tyrolens-fritidsgard/
http://goteborg.se/grundskola
http://goteborg.se/grundskola
http://goteborg.se/wps/portal/start/kultur-och-fritid/fritid-och-natur/traffpunkter-lokaler
http://goteborg.se/wps/portal/start/kultur-och-fritid/fritid-och-natur/traffpunkter-lokaler
http://goteborg.se/wps/portal/start/kultur-och-fritid/fritid-och-natur/traffpunkter-lokaler
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/fritid-vastra-goteborg/lokal-426
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/fritid-vastra-goteborg/lokal-426
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/fritid-vastra-goteborg/lokal-426
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/fritid-vastra-goteborg/tyrolens-fritidsgard
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/fritid-vastra-goteborg/tyrolens-fritidsgard
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/fritid-vastra-goteborg/tyrolens-fritidsgard
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Öhålan
Årskurs 6–9

Fritidsgården ligger på ön Styrsö i 
Göteborgs södra skärgård. Hit kan 
du komma för att umgås med vänner 
och har du egna idéer om vad du 
vill göra finns det möjligheter. Du 
kanske drömmer om att skapa ett 
arrangemang, en workshop, en in-
tressegrupp, eller något helt annat.

Vi har tv, x-box, många sällskaps-
spel och pyssel. Du kan också 
lyssna på musik, köpa godsaker i 
caféet. Det finns också en gymna- 
stiksal som du kan använda.

Besöksadress: Svante Orells Väg 14

Telefon: 070-265 35 59

Webbplats: goteborg.se/wps/
portal/enhetssida/fritid-vastra-
goteborg/ohalan

Ungdomens hus  
1200 kvadrat
13–20 år

Ovanför spårvagnshållplatsen  
Frölunda Torg ligger Ungdomens 
hus 1200 Kvadrat, som riktar sig till 
ungdomar från 13 år. Här är dina 
initiativ och ditt engagemang i 
fokus. Erfaren personal stöttar dig 
i dina idéer. Det kan handla om att 
driva klubbar i huset, ordna konser-
ter eller om att sy och designa olika 
saker.

Adress: Mandolingatan 47 
Västra Frölunda

Hållplats: Frölunda torg

Telefon: 031-366 26 94

E-post: 1200kvadrat@afh.
goteborg.se

Webbplats: goteborg.se/
ungdomenshus

Aktiviteter på loven
På skolloven finns det spännande 
aktiviteter för både barn och unga. 
Titta på sidan med lovaktiviteter 
eller i Göteborgs Stads kalendarium 
för att se vad som är på gång.

Webbplats:  
goteborg.se/lovaktiviteter  
och kalendarium.goteborg.se

Mötesplats för 
regnbågsfamiljer
Här finns det möjlighet för både 
barn och vuxna att träffa andra i 
liknande familjekonstellationer. Ni 
kan utbyta erfarenheter, fika och 
leka. Vi ses på Kulturhuset Kåken 
men ibland även på andra platser 
i staden. Mer information hittar du 
på Kulturhuset Kåkens hemsida.

Adress: Kulturhuset Kåken, 
Kålltorpsgatan 2

Hållplats: Härlanda 
Stockholmsgatan

Telefon: 031-365 50 60

E-post: regnbagsfamiljer@
goteborg.rfsl.se

Webbplats: goteborg.se/kaken

 

http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/fritid-vastra-goteborg/ohalan
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/fritid-vastra-goteborg/ohalan
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/fritid-vastra-goteborg/ohalan
http://goteborg.se/ungdomenshus
http://goteborg.se/ungdomenshus
http://goteborg.se/lovaktiviteter
http://kalendarium.goteborg.se
http://goteborg.se/kaken
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Kultur för alla
Frölunda kulturhus
Alla åldrar

På Frölunda kulturhus kan ni lyssna 
på musik, se på barnteater, gå på 
bio, dans- och magiföreställningar 
eller testa nycirkus. I den öppna 
ateljén kan ni prova på måleri för 
olika åldrar. Här finns också öppna 
verkstäder med olika teman och 
slöjdarsöndag. Vi visar också konst-
utställningar.

På sommaren ordnar Kulturhuset 
roliga aktiviteter utomhus i Positiv-
parken i Frölunda. 

Information om kulturhusets öppet- 
tider och program hittar du på 
webbplatsen. 

Adress: Valthornsgatan 13 
Västra Frölunda

Hållplats: Frölunda torg

Telefon: 031-366 27 25

E-post: reception.kulturhuset@
kultur.goteborg.se

Webbplats: frolundakulturhus.se

Kulturskolan
6–19 år

I Kulturskolan i Göteborg kan barn 
i åldern 6–19 år prova och utveckla 
sina kunskaper i estetiska ämnen. 
Det kan vara dans, drama, måleri, 
keramik, körsång, film och flera olika 
musikinstrument. Instrument kan 
hyras via Instrumentförrådet och är 
gratis de första fyra terminerna. 
Hit är ditt barn alltid välkommet, 
oavsett förkunskaper eller behov! 

Kulturskolans aktiviteter hålls i olika 
skolor i västra Göteborg och i våra 
egna lokaler vid Tynneredsskolan, 
Dalaskolan, Kannebäcksskolan 
och Frejaskolan. Terminsavgiften 
på Kulturskolan är 300 kronor, har 
man flera barn är det ett maxbe-
lopp på 500 kronor per familj.

Vi har också gratis öppen bild- och 
filmverksamhet i ateljé SPACET, på 
Korsåsliden 33. Mer information 
finns på vår hemsida. Välkomna!

Adress: Korsåsliden 33 
Västra Frölunda

Hållplats: Briljantgatan

Telefon: 031-366 44 80 
Tisdag–fredag kl. 10–12  
Måndag–fredag kl. 14–16

E-post: kulturskolan@vastra.
goteborg.se

Webbplats: goteborg.se/
kulturskolanvastragoteborg

Webbplats: goteborg.se/
instrumentforradet 

http://frolundakulturhus.se
http://goteborg.se/kulturskolanvastragoteborg
http://goteborg.se/kulturskolanvastragoteborg
http://goteborg.se/instrumentforradet
http://goteborg.se/instrumentforradet
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Läxhjälp
I Göteborg kan du få läxhjälp på 
flera av biblioteken. De som hjälper 
dig med dina läxor kan vara andra 
studenter, frivilliga från olika fören-
ingar eller bibliotekspersonal. Det 
finns läxhjälp för dig som vuxen-
studerar, studerar på grundskolan 
eller gymnasiet. I kalendariet kan 
du se hos vilka bibliotek du kan få 
läxhjälp.

Webbplats: kalendarium.goteborg.se

Bibliotek
Alla åldrar

På biblioteken kan både du som 
är vuxen och barn låna böcker, 
ljudböcker, filmer och tv-spel. Du 
kan också få tips om högläsnings-
böcker. Du kan läsa tidningar och 
tidskrifter eller låna en dator. De 
flesta bibliotek har gratis wifi.

Webbplats: goteborg.se/bibliotek

Frölunda bibliotek
Frölunda bibliotek ligger i Frölunda 
Kulturhus. Här hittar du böcker för 
olika åldrar och på många språk. 
Det finns magiska, läskiga och här-
liga berättelser som väcker läslusten 
hos dig och ditt barn.   
I Äppelrummet finns medier för 
barn och unga som kan läsas med 
ögon, öron och fingertoppar. Här 
hittar du också fakta för barn om 
funktionsvariationer. På biblioteket 
kan alla hitta berättelser att känna 
igen sig i.

Biblioteket arrangerar många aktivi-
teter för både föräldrar och barn, 
allt från språkcafé och föreläsningar 
om föräldraskap till musik och sång 
för de allra minsta. Välkommen in!

Adress: Valthornsgatan 13 
Västra Frölunda

Hållplats: Frölunda torg

Telefon: 031-366 28 40

E-post: frolunda.bibliotek@kultur.
goteborg.se 

Webbplats: goteborg.se/
frolundabibliotek

Södra skärgårdens bibliotek
På både Styrsö och Donsö finns 
bibliotek. På Styrsö bibliotek finns 
dator du kan använda, och på båda 
biblioteken hittar du spännande 
böcker att läsa för dig och ditt 
barn. Du får också hjälp att använda 
bibliotekens digitala tjänster. Du 
hittar våra öppettider på webbplatsen.

Webbplats: goteborg.se/
sodraskargardensbibliotek

Styrsö bibliotek
Adress: Brattenskogen 82, Styrsö

Telefon: 031-366 57 80

E-post: sodra.skargardens.
bibliotek@kultur.goteborg.se

Donsö bibliotek
Adress: Grådalsvägen 20, Donsö

Telefon: 031-366 57 82

E-post: sodra.skargardens.
bibliotek@kultur.goteborg.se

Bokbussarna 
Bokbussarna besöker Göteborgs 
förskolor en gång i veckan och då 
är de laddade med mängder av 
böcker och berättelser. Det finns 
också musik och tidskrifter att låna. 
Efter sommaren 2020 får Göteborg 

två nya eldrivna bokbussar som har 
extra mycket för dig 0–13 år. 

E-post:bokbuss@kultur.goteborg.se

Webbplats: goteborg.se/
bokbussen

http://kalendarium.goteborg.se
http://goteborg.se/bibliotek
http://goteborg.se/frolundabibliotek
http://goteborg.se/frolundabibliotek
http://goteborg.se/sodraskargardensbibliotek
http://goteborg.se/sodraskargardensbibliotek
http://goteborg.se/bokbussen
http://goteborg.se/bokbussen
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Föreningar
Alla åldrar 

I stadsdelen finns flera föreningar med olika aktiviteter, 
till exempel idrott, motion, kultur och musik. Vill du 
komma i kontakt med någon förening eller starta en ny 
förening eller ett nytt nätverk? Hör av dig med dina idéer 
till föreningskonsulenten. Det går också att söka om stöd 
till din förening.

Adress: Trollbärsvägen 18A, Västra Frölunda

Telefon: 031-366 41 70

E-post: foreningsstod@vastra.goteborg.se

Webbplats: goteborg.se/wps/portal/start/kultur-och-fritid/ 
bidrag--stipendier--foreningar

Boka lokal
I Göteborg finns det sporthallar 
och gymnastiksalar som du som 
privatperson, förening eller klubb 
kan boka och använda för idrott eller 
andra evenemang. Du kan boka på 
webbplatsen.

Telefon: 031-368 20 00

E-post: kundservice@ioff.goteborg.se

Webbplats: bok.goteborg.se

Frölunda fritidsbank 
– låna fritidsutrustning

Alla åldrar

På Fritidsbanken vid Frölunda torg 
kan du låna sport- och fritidsut-
rustning. Du kan också lämna in 
utrustning som du själv inte har 
användning för längre.

Alla får låna och allt är gratis.   
Återbruk av prylar är bra för miljön.

Adress: Frölunda torg köpcentrum, 
vid Servicekontoret och Frölunda 
lilla saluhall

Hållplats: Frölunda torg

Webbplats: fritidsbanken.se 
sök på Hitta din fritidsbank

 

Motionera, träna och bada
Motionsspår
I Göteborg finns flera fina motions-
spår, bland annat i Ruddalen och 
Påvelund. Du hittar mer information 
om de motionsspåren och andra i 
Göteborg på: 
goteborg.se/motionsspar 

Ruddalen
Ruddalen är ett stort grönområde 
med naturstigar. Här finns ett belyst 
motionsspår på 2,2 kilometer, om-
givet av berghällar och tallskog. Här 
ligger också Ruddalens idrottscen-
trum med gym, isbanor, bollplaner 
och utegym.I området finns också 
en fin utsiktsplats och en fornborg.

Hållplats: Fyrktorget, Musikvägen 
och Kavåsvägen

Påvelunds motionscentrum
På Påvelunds motionscentrum 
finns ett litet gym. I anslutning till 
motionscentrumet finns också ett 
vackert natur- och friluftsområde 
där du kan promenera eller springa 
i motionsspår av varierande längd  
– från 1,7 kilometer (elljusspår) till 
6,2 kilometer. 

Påvelunds motionscentrum drivs av 
Önnereds handbollsklubb. 

Hållplats: Tranered 

Adress: Redegatan 18 
Västra Frölunda 

Utomhusgym
I och runt om västra Göteborg finns 
utomhusgym för dig som gillar att 
träna med maskiner utomhus.  
Maskinerna är enkla att använda 
och oftast tränar du med hjälp av 
din egen kroppsvikt. Vid utomhus-
gymmen finns oftast instruktioner 
för hur du kan göra olika övningar.

 » Bergkristallparken

 » Kastanjeallén

 » Melongatan

 » Ruddalen

 » Tanneskärsgatan

Information om Göteborgs Stads 
utomhusgym och kartor för att 
hitta dit finns på webbplatsen.

Telefon: 031-365 00 00 
(Göteborgs Stads kontaktcenter)

Webbplats: goteborg.se/utegym

Parkour i Positivparken
I Positivparken, vid Frölunda kultur- 
hus, kan du prova parkour. Detta 
är en populär träningsmetod där 
du tränar upp kroppens fysiska 
och mentala smidighet genom att 
hoppa, rulla och ta dig över naturliga 
hinder på olika sätt utan hjälpmedel.

Hållplats: Frölunda torg

Webbplats: goteborg.se/
utflyktslekplatser  
(välj Positivparken)

http://goteborg.se/wps/portal/start/kultur-och-fritid/ bidrag--stipendier--foreningar
http://goteborg.se/wps/portal/start/kultur-och-fritid/ bidrag--stipendier--foreningar
http://bok.goteborg.se
http://goteborg.se/motionsspar 
http://fritidsbanken.se
http://goteborg.se/utegym
http://goteborg.se/utflyktslekplatser 
http://goteborg.se/utflyktslekplatser 
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Åka skridskor
Vid Ruddalens idrottscentrum 
kan du åka skridskor. Här finns en 
hockeyrink under tak men på denna 
får inte klubba användas. Det finns 
också en bandybana utomhus för 
skridskoåkning, här får klubba an-
vändas. Det går att hyra skridskor 
på plats.

Adress: Musikvägen 55

Hållplats: Musikvägen

Telefon: 031-368 20 70

Webbplats: goteborg.se/ruddalen

Bergkristallparken
Här hittar du en actionyta på  
460 kvadratmeter betong där du 
bland annat kan åka skejtboard, 
kickbike, BMX och inlines.  
Vid Bergkristallparken finns också 
basketyta, fotbollsplan och boule-
bana.

Adress: Bergkristallparken 1

Hållplats: Beryllgatan 
Bergkristallsgatan

Webbplats: goteborg.se/wps/
portal/enhetssida/fritid-vastra-
goteborg/bergkristallparken

Simma inomhus
Alla barn mellan 0–5 år badar gratis 
i Göteborg. De mellan 6–17 år beta-
lar entréavgift på 35 kronor. Är du 
intresserad av simskola till ditt barn 
kan du prata med din närmaste 
simhall så hjälper de dig.

Frölundabadet
Frölundabadet ligger i Frölunda 
Kulturhus. Här finns en 25-meters-
bassäng, rutschkana, hopptorn, 
trampolin, undervisningsbassäng, 
plaskpool och bastu.

Här kan din bebis gå i babysim, 
det finns simskola både för vuxna 
och barn, ni kan leka och testa på 
vattenträning.  
Du kan även hyra simhallen för 
barnkalas.  

Öppettider, priser och annan infor-
mation finns på webbplatsen.

Adress: Valthornsgatan 13 
Västra Frölunda

Hållplats: Frölunda torg

Telefon: 031-368 22 80

E-post: badkassan.frolundabadet@
ioff.goteborg.se 

Webbplats: goteborg.se/
frolundabadet 

Bada utomhus
Längs kusten och ute på öarna i 
Göteborg finns fina havsbad. Det 
finns information om utomhusbad i 
Göteborg på goteborg.se/hittabad 
och i Appen Badplatsen  
(App Store, Google Play).

Här berättar vi om några av de 
badplatser som finns längs med 
kusten i sydvästra delen av staden, 
från Röda Sten i norr till Välen i 
söder. Det finns livräddningsutrust-
ning på alla badplatser vi nämner. 

Motionera, träna och bada

Under sommaren mäts badtem-
peratur varje dag. Du kan hitta 
aktuella badtemperaturer i appen 
Badplatsen och på badplatsappen.se.

Under badsäsongen är toaletterna 
på badplatserna öppna varje dag. 
Mer information hittar du under res-
pektive badplats nedan.

Svenska Livräddningssällskapet 
Göteborg arrangerar simskolor vid 
flera bad under sommaren.  
Du hittar mer information på  
slsgoteborg.se. 

Webbplats: goteborg.se/hittabad 
slsgoteborg.se  
(Svenska Livräddningssällskapet 
Göteborg)

App: Badplatsen (App Store, 
Google Play, badplatsappen.se)

Aspholmens badplats 
(Saltholmen)
Vid Aspholmens badplats kan du 
bada från klippor eller ta hjälp av 
badstegarna. Kiosk finns vid håll-
platsen.

Utrustning: badstegar, 
friluftstoaletter – hålls öppna  
15 maj–15 september 

Hållplats: Saltholmen.  
Från hållplatsen är det 500 meter 
till badplatsen

Fiskebäcks badplats
Badplatsen ligger nära Fiskebäcks 
småbåtshamn. Här kan du hitta din 
egen badklippa, om du inte föredrar 
stranden eller bryggan. Kafé och 
kiosk finns. 

Du får inte ta med hunden  
mellan 1 maj till 15 september.

Utrustning: bryggor, badstegar, 
grillplats, lekplats, toalett. 
Toaletterna är öppna  
kl. 8.30–22 under badsäsongen

Hållplats: Fiskebäcks 
småbåtshamn. Från hållplatsen är 
det 300 meter till badplatsen

Ganlets badplats
Här kan små barn bada vid den lilla 
stranden och större barn kan bada 
från klippor och badstegar. Området 
området påminner om hur landska-
pet såg ut förr med betesmarker, 
strandängar, våtmarker och bergs-
partier.

Från hållplatsen är det en vacker 
promenad ut till badplatsen.

Utrustning: Badstegar, 
friluftstoaletter – öppna dygnet 
runt 15 maj–15 september

Hållplats: Halleskärsgatan. Från 
hållplatsen är det 800 meter till 
badplatsen

http://goteborg.se/ruddalen
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/fritid-vastra-goteborg/bergkristallparken
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/fritid-vastra-goteborg/bergkristallparken
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/fritid-vastra-goteborg/bergkristallparken
http://goteborg.se/frolundabadet 
http://goteborg.se/frolundabadet 
http://goteborg.se/hittabad
http://slsgoteborg.se 
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Näsetbadet
Ett mycket populärt bad med en 
barnvänlig långgrund sandstrand 
omgiven av klippor. Här finns be-
tongdäck att solbada på och bryg-
gor med badstegar. Det finns också 
kiosk och servering. 

Du får inte ta med hunden till Näset 
mellan 1 maj och 15 september.

Utrustning: brygga, badstegar, 
gungor, toalett. Toaletterna är öppna 
under badsäsongen, kl. 08.30–22. 
En tillgänglighetsanpassad toalett  
är öppen dygnet runt

Hållplats: Näsbovägen. Från 
hållplatsen är det 400 meter till 
badplatsen

Smithska udden
Badparadiset som kallas Smitten 
av göteborgarna. Här finns plats för 
många på klippor, stränder och på 
gräsytor. På ”Smittens” sydvästra  
del badar många nakna.

Utrustning: bryggor, badstegar, 
lekplats, kiosk, toalett. 
Toaletterna är öppna under 
badsäsongen, kl. 08.30–16.30.  
En tillgänglighetsanpassad toalett  
är öppen dygnet runt.

Hållplats: Näsbovägen. Från 
hållplatsen är det 1,3 kilometer  
till badplatsen

Styrsö Brattens badplats
Bada från strand eller brygga, bara 
runt 100 meter från färjeläget där 
kiosk och servering finns. Var för-
siktig – vattnet är strömt i farleden!

Utrustning: brygga, badstegar, 
tillgänglighetsanpassad toalett 
öppen under badsäsongen, kl. 07–22

Hållplats: Styrsö Bratten (färja). 
Från hållplatsen är det 300 meter 
till badplatsen

Styrsö Utterviks badplats
Ett kalt men blomstrande område. 
Här finns en liten strand för små 
barn och en brygga och badstegar 
för större barn.

Utrustning: badstegar, bryggdäck, 
tre friluftstoaletter, varav en är 
tillgänglighetsanpassad, är öppna 
dygnet runt 15 maj–15 september

Hållplats: Styrsö Tången (färja). 
Från hållplatsen är det cirka 1,2 
kilometer till badplatsen

 

Uppleva natur
I västra Göteborg, från Röda Sten i norr till Välen i söder, 
finns mycket varierad natur att uppleva. Här hittar 
du skog, parkområden, klippor, ängar och stränder 
för promenad, vila, klättring, picknick eller lek. På 
webbplatsen hittar du information om naturområden  
i hela Göteborg.

Webbplats: goteborg.se/naturomraden

Skärvallsberget
På den 4,5 km långa promenaden 
från Hinsholmen till Önnereds 
brygga i söder passerar du berg, 
skogsgläntor, badvikar och båt-
hamnar. Från Hinsholmens små-
båtshamn, som var friluftsbad fram 
till 50-talet, går det en trappa till en 
ravinväg genom Skärvallsberget. 
Uppe på berget är det en fantastisk 
utsikt över södra skärgården. Bland 
bergsskrevorna ligger Lindalen och 
nedanför små strandvikar. Längs 
kusten finns fina fiskevatten.

Hållplatser: Hinsholmen. Från 
hållplatsen är det cirka 1,6 km till 
berget. Fiskebäcks småbåtshamn. 
Från hållplatsen är det cirka  
160 meter till berget

Välen
Välen är ett spännande  naturreservat 
med en rik historia. Följ naturstigen 
och vandra runt i både nutid och 
forntid.

I Välen finns fornminnen från brons-
åldern och från fågeltornet kan 
du titta efter beckasiner, tofsvipor 
och vadarfåglar. Fågeltornet har en 
ramp för rullstolar och barnvagnar. 
Kor av rasen skotsk höglandsboskap 
betar på ängarna.

Hållplats: Kannebäck. Hållplatsen 
ligger precis vid Välens fågeltorn 

Ängholmsparken
Ängholmsparken ligger mellan 
Långedrag och Saltholmen och har 
många fina träd såsom lind, kastanj 
och alm. Här finns också en tennis-
bana för allmänheten.

Hållplats: Roddföreningen. Från 
hållplatsen är det cirka 100 meter 
till parken

 

Uppleva natur

http://goteborg.se/naturomraden
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Öppna 
förskolor
0–6 år

Öppna förskolan är en mötesplats 
för familjer med barn mellan noll 
och sex år. Det är gratis att besöka 
öppna förskolor och du behöver 
inte anmäla dig i förväg.

Webbplats: goteborg.se/
oppenforskola

Öppna förskolan 
Västra Göteborg
Öppna förskolan erbjuder dig och 
ditt barn en pedagogisk verksamhet 
med lärorika möten i en trygg miljö, 
där lek, skapande, sång och samtal 
blandas. I samarbete med dig ger 
vi ditt barn ett lustfyllt lärande, 
både språkligt och socialt i ledning 
av pedagogisk utbildad personal.

Du väljer själv när och hur ofta du 
och ditt barn besöker oss. Du kan 
också få stöd i ditt föräldraskap av 
personalen om du har frågor eller 
funderingar. Här kan du dela med 
dig av tips, idéer och diskutera 
vardagslivet med andra småbarns-
föräldrar i liknande situation.

Öppna förskolan erbjuder även 
förberedande SFI, somalisk föräldra- 
grupp, spädbarnsmassage och 
tematräffar.

Adress: Grevegårdgatan 198 F

Hållplats: Smaragdgatan

Telefon: 031–366 47 03

E-post: oppna.forskolan@vastra.
goteborg.se

Webbplats: goteborg.se/wps/
portal/enhetssida/oppna-forskolan-
i-vastra-goteborg

 

Svenska Kyrkans 
öppna förskolor
Svenska kyrkan har öppna förskolor 
i Furåsen, Tynnered, Näset, Västra 
Frölunda och på Styrsö. Verksam-
heterna är öppna för föräldrar och 
småbarn. Barn i olika åldrar kan 
komma till olika ställen, gå in på 
webbplatsen för mer information. 
Välkomna!

Webbplats: svenskakyrkan.
se/vastra-frolunda-pastorat/
barnverksamheter

Öppen förskola, förskola och skola

Förskola
1–5 år

Förskolan är för barn från ett år och 
tills det året barnen fyller sex år.

I förskolan lär sig ditt barn nya 
saker och utvecklas genom att leka, 
skapa och utforska på egen hand, i 
grupp och tillsammans med vuxna. 
Utbildningen i förskolan lägger 
grunden för ett livslångt lärande.  
I förskolan ingår undervisning som 
stimulerar och utmanar barnen 
med läroplanens mål som utgångs-
punkt. 

Höstterminen det år ditt barn fyller 
6 år börjar skolan. Barnet börjar då 
i förskoleklass.

Att söka förskola
Du kan ansöka om en plats i förskola 
tidigast sex månader innan ditt 
barn behöver plats. Barnet kan få 
en plats tidigast från ett års ålder. 

Du kan ange fem olika alternativ 
när du ansöker. Fram till dess att 
du fått erbjudande om plats, kan 
du kontakta förskoleservice för att 
ändra i dina val och ändå behålla 
din plats i kön.

Du hittar mer information om att 
börja i förskolan, olika förskolor och 
om ansökan på webbplatsen.

Webbplats: goteborg.se/forskola

Skola
6–15 år

Alla barn i Sverige måste gå tio år i 
skolan. Det kallas skolplikt. Skol-
plikten gäller från och med höst-
terminen det år barnet fyller sex år. 
Då ska barnet börja i förskoleklass. 
Efter förskoleklass ska barnet gå i 
grundskola i årskurs 1–9. Det finns 
även grundsärskola. Där gäller det 
andra regler.

Varje skolår har en hösttermin och 
en vårtermin. Det finns planer för 
det eleverna ska lära sig i skolan, 
det heter kursplaner och läroplaner. 
Skolan är gratis.

Fritidshem och familjedaghem är 
till för elever i skolan. Här kan ditt 
barn vara före och efter skolan, 
fram till och med vårterminen då 
hen fyller tretton år. Det är barn 
som har föräldrar som arbetar eller 
studerar som i första hand får plats.

Du kan läsa mer om skola och  
fritidshem på: 
goteborg.se/grundskola

Att söka skola
Alla barn som är folkbokförda i 
Göteborg är garanterade att få en 
plats i någon av våra skolor. Du som 
vårdnadshavare kan önska vilken 
skolenhet du helst vill att ditt barn 
ska gå i. Det gäller från förskole- 
klass till och med årskurs 9. 

http://goteborg.se/oppenforskola
http://goteborg.se/oppenforskola
http://goteborg.se/forskola
http://goteborg.se/grundskola
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/oppna-forskolan-i-vastra-goteborg
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/oppna-forskolan-i-vastra-goteborg
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/oppna-forskolan-i-vastra-goteborg
http://svenskakyrkan.se/vastra-frolunda-pastorat/barnverksamheter
http://svenskakyrkan.se/vastra-frolunda-pastorat/barnverksamheter
http://svenskakyrkan.se/vastra-frolunda-pastorat/barnverksamheter
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Det finns inga köer till skolorna i 
Göteborgs Stad. Om det är fler 
som söker till en skolenhet än det 
finns lediga platser har Göteborgs 
Stad regler för vilken elev som har 
rätt till platsen. 

På goteborg.se/grundskola kan du 
ansöka om en plats i en kommunal 
skola och läsa hur reglerna för pla-
cering ser ut. Om du vill söka till en 
fristående skola tar du kontakt med 
den skolan direkt. Om du inte skick-
ar in en ansökan och gör ett skolval 
får ditt barn en plats i en skola nära 
hemmet. 

Stöd Inom skolan
På varje skola finns en elevhälsa 
med uppgift att stödja rektorn och 
skolan i arbetet med alla elevers 
utveckling mot utbildningens mål. 
Elevhälsan består av en specialpe-
dagogisk, medicinsk, psykosocial 

och psykologisk del. På de flesta 
skolor finns ett team där rektor, 
specialpedagog, kurator, skolskö-
terska, skolläkare och psykolog 
ingår.

Information
Mer information om skola, fritidshem, 
att söka skola och om stöd inom 
skolan hittar du på webbplatsen.

Webbplats: goteborg.se/
grundskola

Söka sommarjobb
Du som går i årskurs 9 kan söka 
sommarjobb. Mer information om 
sommarjobb och i Göteborgs Stad 
hittar du på webbplatsen goteborg.
se/sommarjobb. På sidan finns det 
också kontaktuppgifter om du har 
frågor eller synpunkter om sommar- 
jobb.

Webbplats: goteborg.se/
sommarjobb

 

Råd och stöd till föräldrar, unga och barn

Råd och stöd till föräldrar, unga 
och barn
Här hittar du tips och hjälp som du kan behöva för dig och 
ditt barn. Alla familjer är olika och därför finns det olika 
sorters stöd att få. Om du tycker att det är svårt att hitta 
rätt kan du ringa till någon av verksamheterna nedan, så  
får du hjälp att komma rätt.

Föräldrastöd
För dig med barn 3–18 år

Vill du träffa andra föräldrar och 
prata föräldraskap? Föräldraskapet 
är fullt av glädjeämnen men också 
utmaningar. Ni som är föräldrar till 
barn 3–18 år är varmt välkomna till 
föräldraträffar. Här blir det diskus-
sioner, filmer och övningar base-
rade på forskning om föräldraskap 
och barns utveckling.

De föräldrautbildningar som finns 
är kostnadsfria och kallas för ABC 
(Alla Barn i Centrum) och LFT 
(Ledarskapsträning för tonårsföräl-
drar). Du hittar mer information om 
träffarna på webbplatsen. Du kan 
också höra av dig direkt till oss om 
du vill veta mer om kurserna.

ABC
Telefon: 031-366 47 48

E-post: foraldrastodigruppabc@
vastra.goteborg.se

LFT
Telefon: 031-366 41 71   

E-post: foraldrastodigrupplft@
vastra.goteborg.se

Webbplats: goteborg.se/
foraldrastodvastragoteborg

Familjerådgivning
Par och familjer som vill få det 
bättre i sin relation eller avsluta 
sitt förhållande kan vända sig till 
Göteborgs Stads familjerådgivning 
för att få hjälp och stöd. Alla som 
arbetar på familjerådgivningen har 
tystnadsplikt och för inga journaler. 
Ni som söker kan vara anonyma.

Besöksadress: Kronhusgatan 2 F 
Göteborg

Hållplats: Brunnsparken

Telefon: 031-367 93 63

 

http://goteborg.se/grundskola
http://goteborg.se/grundskola
http://goteborg.se/foraldrastodvastragoteborg
http://goteborg.se/foraldrastodvastragoteborg
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Råd och stöd till föräldrar, barn och unga

Familjerätt
Om ni är föräldrar och har separerat 
kan ni stöta på en del svårigheter 
när det gäller vårdnad av barn, var 
barnet ska bo och hur ofta ni ska 
träffa barnet. Familjerättsbyrån kan 
hjälpa er med samarbetssamtal. 
Om ni kommer överens kan ni skriva 
avtal gällande vårdnad, boende och 
umgänge som är juridiskt bindande

Adress: Familjerättsbyrån, Olof 
Palmes Plats 1, Göteborg

Hållplats: Järntorget

Telefon: 031-367 92 00

E-post: familjeratten@socialresurs.
goteborg.se

Socialtjänsten Västra 
Göteborg 
Barn- och ungdomsenheten
Hos Barn- och ungdomsenheten 
kan du som är förälder få råd och 
stöd av olika slag. Du kan ansöka 
om stöd till dig och ditt barn. 
Socialtjänsten arbetar också med 
att skydda och stödja barn och 
unga som far illa och utreder an-
mälningar från andra myndigheter 
och från privatpersoner.

Vänd dig till vår mottagningsgrupp 
om du har frågor, funderingar kring 
en situation eller om du vill ansöka 
om stöd. Mottagningsgruppens 
telefon når du varje vardag mellan 
klockan 8 och 16, på tisdagar till  
klockan 18.

Adress: Topasgatan 58 
421 48 Västra Frölunda

Hållplats: Frölunda torg

Telefon: 031-366 41 02

Socialjouren 
Göteborgs Stad
Socialjouren ger dig akut hjälp på 
kvällar, nätter och helger. Det kan 
handla om våld, missbruk, boende 
eller om du misstänker att någon 
far illa.

Adress: Stora Badhusgatan 14 
Göteborg

Hållplats: Stenpiren

Telefon: 031-365 87 00

Webbplats: goteborg.se/
socialjouren

Anhörigstöd
För dig från 18 år

Du som stödjer en närstående kan 
själv behöva stöd. Vilken ålder den 
som är närstående har spelar ingen 
roll. Anhörigstöd finns för dig som 
stödjer någon som har en funktions-
nedsättning, fysisk eller psykisk 
ohälsa eller enbart hög ålder. För mer 
information kan du kontakta anhörig- 
konsulenterna. Vi har tystnadsplikt 
och all kontakt med en anhörigkon-
sulent är gratis. Det finns också mer 
information på webbplatsen om det 
anhörigstöd som finns i staden.

Telefon: 031-366 11 35

E-post: anhorigstod@vastra.
goteborg.se 

Webbplats: goteborg.se/anhorigstod

Råd och stöd till föräldrar, barn och unga

http://goteborg.se/socialjouren
http://goteborg.se/socialjouren
http://goteborg.se/anhorigstod
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Elevhälsans 
Samtalsmottagning 
För dig med barn 6–13 år

Det är naturligt att känna oro kring 
sitt barn och ibland kommer peri-
oder som är svårare att förstå eller 
hantera. Om ditt barn är i åldern 
6–13 år och går på en kommunal 
skola i Askim-Frölunda-Högsbo 
eller i Västra Göteborg, kan du som 
förälder ringa Elevhälsans Samtals-
mottagning. Hos oss får du prata 
med en psykolog som hjälper dig 
att ta reda på vad ditt barn behöver 
för att må bättre. Vi har även 
gruppverksamhet och vi samarbetar 
med skolan när det behövs. 

Adress: F O Petersons gata 32 
Västra Frölunda

Hållplats: Radiomotet

Telefon: 073-642 58 53 

Webbplats: goteborg.se/wps/
portal/enhetssida/elevhalsans-
samtalsmottagning-i-askim-
frolunda-hogsbo-och-vastra-
goteborg/samtalsstod 

Föräldratelefonen
För dig med barn 0–18 år

Att vara förälder kan ibland vara 
utmanande. Genom föräldratele-
fonen kan du få råd och stöd i ditt 
föräldraskap oavsett om du har ett 
litet barn eller en tonåring.

Du kan få stöd genom att prata 
över telefonen med familjebe-
handlare eller så kan du boka in tid 
för personligt möte. Telefonen är 
bemannad måndagar klockan 9–11. 
Den övriga tiden finns en tele-
fonsvarare, där du kan lämna ditt 
namn och telefonnummer, så blir 
du uppringd så snart som möjligt. 
Via föräldratelefonen kan du även 
få information om föräldrautbild-
ningar i grupp.

Adress: Topasgatan 13 B

Telefon: 031-366 42 12

Webbplats: goteborg.se/
foraldrastodvastragoteborg

Ungdomsmottagningen  
Väst
13–24 år

Här kan du som är mellan 13–24 år 
prata om allt från sex, kärlek och svåra 
händelser till könssjukdomar och 
funderingar kring livet. Du kan också 
göra graviditetstest. 
Hos oss går det att få medicinsk och 
psykologisk behandling, stöd och in-
formation. På mottagningen arbetar 
barnmorska, sjuksköterska, kurator, 
psykolog och allmän specialistläkare.  
Det finns också andra ungdomsmot-
tagningar i Göteborg du kan gå till. 
Vi är HBTQ-diplomerade.

Adress: Kaverös Äng 5 
Västra Frölunda

Hållplats: Musikvägen

Webbplats: goteborg.se/um 
umo.se – här finns svar på frågor om 
sex, hälsa och relationer 

Mini-Maria Centrum/
Väster
För unga upp till 21 år som har frågor 
om alkohol och droger

Unga som har frågor eller bekymmer 
som rör alkohol eller droger kan få 
stöd och behandling på Mini-Maria. På 
våra mottagningar arbetar socio- 
nomer, sjuksköterskor, psykologer, 
läkare och sekreterare.

Även du som förälder kan få råd 
och stöd. Du kan komma till Mini 
-Maria själv eller tillsammans med 
ditt barn. Vi har även föräldraut-
bildning i cannabis och drogkun-
skap. Det kostar inget att besöka 
oss och vi har tystnadsplikt.

Adress: Norra Hamngatan 8, plan 4

Hållplats: Domkyrkan eller 
Stenpiren

Telefon: 031-367 99 40

Webbplats: minimaria.se

Råd och stöd till föräldrar, barn och unga

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a2017112016370482
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a2017112016370482
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a2017112016370482
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a2017112016370482
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a2017112016370482
http://goteborg.se/foraldrastodvastragoteborg
http://goteborg.se/foraldrastodvastragoteborg
http://goteborg.se/um
http://umo.se 
http://minimaria.se
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Hälsoteket i Väster
Alla åldrar

Vi finns för att du som bor i områ-
det ska kunna förbättra din hälsa. 
Hos oss kan du få hälsosamtal, gå 
på föreläsningar, fysiska aktiviteter 
eller anmäla dig till kurser. 

För dig som förälder med små barn 
anordnar Hälsoteket bland annat 
barnvagnspromenader och samtal 
med vardagstips och inspiration. 

Alla Hälsotekets aktiviteter är gratis 
och finns på flera olika platser i 

sydvästra Göteborg, bland annat 
på Frölunda Kulturhus. Du hittar 
våra program på webbplatsen. 
Välkommen!

Adress: Frölunda Kulturhus, 
Valthornsgatan 13, Västra Frölunda

Hållplats: Frölunda torg

Telefon: 031-366 28 64

Webbadress: goteborg.se/
halsoteketvaster 

Lots för barn och vuxna med 
funktionsnedsättning
Alla åldrar

Har du frågor om stöd eller rättigheter för dig eller 
ditt barn med funktionsnedsättning? Då kan lotsen 
informera och vägleda om vilket stöd som samhället 
har för barn och vuxna med funktionsnedsättning. 
Det kan till exempel handla om kommunens insatser, 
sjukvårdsinsatser, hjälpmedel, bostadsanpassning och 
färdtjänst.

Adress: Gårdavägen 2, Göteborg

Telefon: 031–367 98 08

E-post: lotsforbarnochvuxna@socialresurs.goteborg.se 

Webbplats: goteborg.se/lotsforbarn

Råd och stöd till föräldrar, barn och unga

http://goteborg.se/lotsforbarn 
http://goteborg.se/halsoteketvaster
http://goteborg.se/halsoteketvaster
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Funktionshinder
Du som är förälder till ett barn med 
funktionsnedsättning och som är i 
behov av stöd* kan göra en ansökan 
om stöd och service hos funktions- 
hinderenheten. Välkommen att 
höra av dig till oss om du vill få 
information om insatser eller hur du 
söker stöd.

*Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) och 
Socialtjänstlagen (SoL) styr vilken 
typ av insatser som personer med 
funktionsnedsättning har rätt till.

Adress: Järnbrotts prästväg 2

Hållplats: Radiovägen

Telefon: 031-366 56 21

Telefontider: måndag, onsdag, 
torsdag och fredag kl. 8–12 
tisdagar kl. 12.30–18.30

E-post: funktionshinder@vastra.
goteborg.se 

Anhörigstöd
För dig från 18 år

Du som stödjer en närstående kan 
själv behöva stöd. Vilken ålder 
den som är närstående har spelar 
ingen roll. Anhörigstöd finns för 
dig som stödjer någon som har en 
funktionsnedsättning, fysisk eller 
psykisk ohälsa eller enbart hög 
ålder. För mer information kan du 
kontakta anhörigkonsulenterna.  
Vi har tystnadsplikt och all kontakt 
med en anhörigkonsulent är gratis. 

Det finns också mer information på 
webbplatsen om det anhörigstöd 
som finns i staden.

Telefon: 031-366 11 35

E-post: anhorigstod@vastra.
goteborg.se 

Webbplats: goteborg.se/
anhorigstod

Råd och stöd för dig 
som har barn med 
funktionsnedsättning
Familjestödsenheten
Är du förälder eller familj till ett 
barn, ungdom eller ung vuxen som 
har svårt med till exempel koncen-
tration, uppmärksamhet, impulsivitet, 
inlärning, tvång eller beteende? 
Från familjestödsenheten kan du 
få telefonrådgivning, stödsamtal, 
föreläsningar och föräldrautbild-
ningar. Familjestödsenheten drivs 
av Ågrenska på uppdrag av  
Göteborgs Stad.

Adress: Järnbrotts Prästväg 2, 
våning 4, ingång Teknikhuset 
(Västra Frölunda)

Telefon: 070-934 69 40  
eller 070-82 55 096

E-post: familjestodsenheten@
agrenska.se

Webbplats: agrenska.se/ 
vi-erbjuder/familjestodsenheten/

 

Råd och stöd till föräldrar, barn och unga

http://goteborg.se/anhorigstod
http://goteborg.se/anhorigstod
http://agrenska.se/
vi-erbjuder/familjestodsenheten/
http://agrenska.se/
vi-erbjuder/familjestodsenheten/
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Hälso- och sjukvård
Vårdcentraler och 
barnavårdscentraler 
(BVC)
Här hittar du kontaktuppgifter till 
vårdcentraler i västra Göteborg. Hit 
vänder du dig om du eller ditt barn 
behöver sjukvård. Vårdcentralerna 
har också BVC. BVC ger stöd till 
dig som förälder i föräldraskapet 
och hjälper dig för att ditt barn ska 
få en god utveckling när det gäller 
hälsa och trygghet.

Närhälsan Kungssten 
Vårdcentral
Adress: Knipplagatan 2, Göteborg

Telefon: 031-345 03 00

BVC
Adress: Varholmsgatan 2 A 
Göteborg

Telefon: 031-345 03 60 

Närhälsan Opaltorget
Vårdcentral
Adress: Grevegårdsvägen 198 B 
Västra Frölunda

Telefon: 031-346 08 00

BVC
Adress: Bronsåldersgatan 82 
Västra Frölunda

Telefon: 031-747 83 90 
031-747 83 91, 031 - 747 83 92

Närhälsan Styrsö 
vårdcentral och BVC
Adress: Brattenvägen 13, Styrsö

Telefon  
Vårdcentral: 031-747 80 50
BVC: 031-747 80 76

Johannesvården 
vårdcentral och BVC
Adress: Trollbärsvägen 16 
Västra Frölunda

Telefon: 031–89 29 30

Webbplats: ptj.se/johannesvarden/
start/

Omtanken Grimmered
Adress: Lergöksgatan 2 
Västra Frölunda

Telefon: 031-380 48 40 

Webbplats: omtanken.se

Omtanken  
Frölunda Torg
Adress: Frölunda Torg 
Västra Frölunda 
Ingång från Lilla Marconigatan 31

Telefon: 031-380 48 40

Webbplats: omtanken.se

Wästerläkarna 
Hängpilsgatan
Adress: Hängpilsgatan 3 
Västra Frölunda

Telefon
Vårdcentral: 031-29 90 70
BVC: 031-29 51 50

Webbplats: wasterlakarna.se

Äldrevårdcentral 70+ 
Adress: Hängpilsgatan 7 
Västra Frölunda

Telefon: 031-29 69 70

Wästerläkarna Redegatan

Vårdcentral
Adress: Redegatan 1B 
Västra Frölunda

Telefon: 031-29 90 95

BVC
Adress: Redegatan 1C 
Västra Frölunda

Telefon: 031-29 90 95

Webbplats: wasterlakarna.se

Folktandvården
Hos oss får både barn och vuxna 
hjälp med det mesta från råd om 
tänder och vanliga undersökningar 
till mer komplicerade behandlingar.

Vi erbjuder modern tandvård ba-
serad på vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Vi har även ett nära 
samarbete med våra kollegor inom 
Folktandvårdens specialisttandvård.

Folktandvården Frölunda 
Kulturhus
Adress: Valthornsgatan 13 
Västra Frölunda

Telefon: 010-441 96 10

Folktandvården Topas
Adress: Topasgatan 59 
Västra Frölunda

Telefon: 010-441 83 70

Folktandvården Styrsö
Adress: Brattenvägen 13, Styrsö 

Telefon: 010-441 88 30

Webbplats:  
folktandvarden.vgregion.se

Hälso- och sjukvård

1177 – Vårdguiden
Hela Sveriges samlingsplats för information  
och tjänster inom hälsa och vård. Ring 1177  
för sjukvårdsrådgivning. Öppet dygnet runt. 

Webbplats: 1177.se 

http://1177.se
http://wasterlakarna.se
http://folktandvarden.vgregion.se
http://www.ptj.se/johannesvarden/start/
http://www.ptj.se/johannesvarden/start/
http://omtanken.se
http://omtanken.se
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Barn- och 
ungdomsmedicinsk 
mottagning
Vi är en öppenvårdsmottagning 
som erbjuder specialistvård för 
barn och ungdomar mellan 0–18 år. 
Vi gör medicinska utredningar och 
behandlingar av kroniska sjukdomar 
som inte kräver att ditt barn blir in-
lagt på sjukhus. Till oss kommer ni 
oftast på remiss från vårdcentralen 
eller sjukhuset.

Adress: Topasgatan 59 
Västra Frölunda

Telefon: 031-747 93 60

Webbplats: vgregion.se/
regionhalsan/bum

Mottagningar för unga 
med psykisk ohälsa
Om ditt barn har psykiska symtom 
och funktionsnedsättningar kan du 
kontakta barn- och ungdomspsyki-
atrin, BUP. För barn och unga med 
mildare psykisk ohälsa finns även 
vårdcentralerna JohannesVården 
och Omtanken. De har som till-
läggsuppdrag att ge denna vård.

JohannesVården och 
Omtanken vårdcentral
På våra mottagningar för barn 
och unga med psykisk ohälsa tar 
vi emot barn mellan 6–17 år (året 
barnet fyller 18). Även föräldrar är 
välkomna att kontakta oss.

Du behöver inte vara listad på 
vårdcentralerna och hjälpen är 
kostnadsfri. Vi gör bedömningar 
och ger tidiga och relativt korta 
insatser, individuellt, i grupp och 
via internet. 

Vi tar inte emot remisser, du söker 
vård hos oss direkt.

Hos oss kan du få hjälp:

 » Om du behöver hjälp att hantera 
rädsla, ångest och oro

 » Om du har sömnproblem eller 
stress

 » Om du är nedstämd eller  
deprimerad

 » Om du har problem med  
impulsivitet och ilska

 » Om du som förälder behöver 
hjälp i ditt föräldraskap

JohannesVården 
Adress: Trollbärsvägen 16

Telefon: 031-89 29 35, 073-501 28 35

Webbplats: ptj.se/johannesvarden/
ungaspsykiska-halsa/ 

Omtanken vårdcentral 
Adress: Frölunda torg, ovanför 
spårvagnshållplatsen, snett emot 
kulturhuset

Telefon: 031-380 48 44

Webbplats: omtanken.se/ 
hos-oss/vardcentraler/ 
for-barn-och-unga-1403/

Barn- och 
ungdomspsykiatri BUP, 
Frölunda
Vi vänder oss till dig under 18 år 
med psykiska symtom och funk-
tionsnedsättningar som exempelvis 
ångest, depression, impulsivitet 
och utagerande beteende, koncen-
trationssvårigheter, sociala sam-
spelssvårigheter, tvångsmässiga 
beteenden och ätstörningar.  

När du söker vård hos oss behöver 
vi veta något om den sjukdom eller 
de besvär du har. Den informationen 
kan vi till exempel få genom att 
en läkare på din vårdcentral eller 
annan läkare skriver en remiss till 
oss. Du kan också skriva en egen 
vårdbegäran. 

Du kan även ringa BUP för rådgiv-
ning och konsultation.

Adress: Frölunda torg 
Västra Frölunda

Telefon: 031-342 54 51 
För akuta ärenden och rådgivning 
och konsultation 031-342 54 55

Webbplats: sahlgrenska.se/ 
bup-frolunda

Hälso- och sjukvård

Vid akuta  
situationer  

ring 112

http://vgregion.se/regionhalsan/bum
http://vgregion.se/regionhalsan/bum
http://www.ptj.se/johannesvarden/ungas-psykiska-halsa/
http://www.ptj.se/johannesvarden/ungas-psykiska-halsa/
http://omtanken.se/ hos-oss/vardcentraler/ for-barn-och-unga-1403/
http://omtanken.se/ hos-oss/vardcentraler/ for-barn-och-unga-1403/
http://omtanken.se/ hos-oss/vardcentraler/ for-barn-och-unga-1403/
https://www.sahlgrenska.se/bup-frolunda
https://www.sahlgrenska.se/bup-frolunda
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Vid hot och våld i nära relationer
Lever du med hot och våld i din familj, släkt eller i 
en annan nära relation? Är du utsatt för psykiskt, 
ekonomiskt, sexuellt eller fysiskt våld som knuffar, 
sparkar och slag? Eller utsätter du någon annan för våld? 
Här kan du få hjälp och stöd.

Polisen
För att larma ring 112.  
För övriga ärenden och tips ring 
114 14.

Socialkontor
På socialkontoret i din stadsdel kan 
du få råd och stöd för att kunna 
leva ett tryggt och självständigt 
liv. Vi ger stöd och skydd när det 
behövs.

Här kan du söka stöd om du:

 » har en trasslig familjesituation

 » är i en familjesituation där någon 
riskerar att fara illa

 » har problem med alkohol- eller 
drogmissbruk

 » lider av psykisk ohälsa

 » har en funktionsnedsättning

 » har ekonomiska problem och 
inte kan försörja dig själv.

När socialkontoret är stängt,  
kontakta Socialjouren på 
telefon 031-365 87 00.

Adress: Topasgatan 58 
Västra Frölunda

Telefon: 031-365 00 00 
(Göteborgs Stads kontaktcenter)

E-post: vastragoteborg@vastra.
goteborg.se

Postadress: Box 334 
421 23 Västra Frölunda

Socialjouren 
Göteborgs Stad
Socialjouren ger dig akut hjälp på 
kvällar, nätter och helger. Det kan 
handla om våld, missbruk, boende 
eller om du misstänker att någon 
far illa.

Adress: Stora Badhusgatan 14 
Göteborg

Hållplats: Stenpiren

Telefon: 031-365 87 00

Webbplats: goteborg.se/
socialjouren  

Stöd- och kriscentrum 
för barn och unga
För dig som är barn och ungdom 

Ibland kan det hända jobbiga saker 
som gör att du mår dåligt eller är 
rädd. Du kanske har problem hem-
ma med vuxna som bråkar, dricker 
för mycket alkohol eller tar droger.

Du kan alltid ringa socialkontoret 
i din stadsdel, som har öppet på 
dagarna. Socialjouren ger dig akut 
hjälp på kvällar, nätter och helger 
när socialkontoren i stadsdelarna är 
stängda. Det kan handla om våld, 
missbruk, hemlöshet eller om du 
misstänker att någon far illa. 

Telefon: 031-365 00 00 
(Göteborgs Stads kontaktcenter)

E-post: vastragoteborg@vastra.
goteborg.se

När socialkontoret är stängt,  
kontakta Socialjouren på 
telefon 031-365 87 00.

 
På den här webbplatsen finns mer 
information om vart du kan vända 
dig för att få hjälp och någon att 
prata med.

Webbplats: goteborg.se/
wps/portal/start/social--och-
familjefragor/akut-hjalp-socialjour/
stod--och-kriscentrum-for-b/

Kriscentrum för 
kvinnor
Du som är kvinna och är utsatt för 
våld och hot från din partner eller 
tidigare partner, eller någon du har 
eller har haft en relation med, kan 
kontakta oss på Kriscentrum för 
kvinnor. Du kan kontakta oss dyg-
net runt året om. Vi kan erbjuda dig 
och dina barn skyddat boende och 
stödjande samtal. 

Adress: Carl Grimbergsgatan 7 
Göteborg

Telefon: 031-367 93 80

Webbplats: goteborg.se/
kriscentrumforkvinnor

Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen är en nationell 
stödtelefon för dig som utsatts för 
våld och hot. Du som är anhörig 
och vän kan också ringa. Kvinno-
fridslinjen har öppet dygnet runt 
och du ringer gratis. Samtalet syns 
inte på telefonräkningen.

Telefon: 020-50 50 50

Webbplats: kvinnofridslinjen.se

Vid hot och våld i nära relationer

http://goteborg.se/socialjouren
http://goteborg.se/socialjouren
http://goteborg.se/wps/portal/start/social--och-familjefragor/akut-hjalp-socialjour/stod--och-kriscentrum-f
http://goteborg.se/wps/portal/start/social--och-familjefragor/akut-hjalp-socialjour/stod--och-kriscentrum-f
http://goteborg.se/wps/portal/start/social--och-familjefragor/akut-hjalp-socialjour/stod--och-kriscentrum-f
http://goteborg.se/wps/portal/start/social--och-familjefragor/akut-hjalp-socialjour/stod--och-kriscentrum-f
http://goteborg.se/kriscentrumforkvinnor
http://goteborg.se/kriscentrumforkvinnor
http://kvinnofridslinjen.se


 40  41

Vid hot och våld i nära relationer

Kriscentrum för män
För dig från 18 år och uppåt

Mottagningen är till för dig som har 
problem i nära relationer. Det kan 
handla om relationsproblem, kriser 
i samband med separation, svårig-
heter i föräldraskapet eller att du 
utsatt någon eller själv blivit utsatt 
för våld i en nära relation. Det kan 
även handla om frågor kring um-
gänge och vårdnad.

Adress: Kronhusgatan 2F

Telefon: 031-367 93 90

Webbplats: goteborg.se/
kriscentrumforman 

Vid hedersrelaterat 
våld och förtryck
Lever du eller någon i din närhet 
med hedersrelaterat våld, förtryck 
och behöver stöd och hjälp? 

 » Blir du kontrollerad av din familj 
och/eller släkt? 

 » Förväntas du hålla koll på någon 
i din familj?

 » Oroar du dig över din framtid 
och hindras från att välja din 
egen väg? 

 » Måste du dölja vem du älskar 
eller umgås med? 

 » Är du utsatt för våld eller  
kränkningar? 

Resursteam heder 
Du kan kontakta Resursteam heder 
för att få råd och stöd. Du behöver 
inte berätta vem du är. Vi är mobila 
och kan möta upp dig på lämplig 
plats.

E-post: resursteam@vastra.
goteborg.se

Telefon: 070-417 95 46 

Webbplats: goteborg.se/
wps/portal/start/social--
och-familjefragor/missbruk-
vald-och-brott/vald-och-hot/
hedersrelaterat-vald-och-fortryck/
hederskultur

Du kan också kontakta verksamhe-
terna som det står om under rubriken 
Hot och våld i nära relationer. 

Vid hot och våld i nära relationer

http://goteborg.se/kriscentrumforman 
http://goteborg.se/kriscentrumforman 
http://goteborg.se/wps/portal/start/social--och-familjefragor/missbruk-vald-och-brott/vald-och-hot/hedersre
http://goteborg.se/wps/portal/start/social--och-familjefragor/missbruk-vald-och-brott/vald-och-hot/hedersre
http://goteborg.se/wps/portal/start/social--och-familjefragor/missbruk-vald-och-brott/vald-och-hot/hedersre
http://goteborg.se/wps/portal/start/social--och-familjefragor/missbruk-vald-och-brott/vald-och-hot/hedersre
http://goteborg.se/wps/portal/start/social--och-familjefragor/missbruk-vald-och-brott/vald-och-hot/hedersre
http://goteborg.se/wps/portal/start/social--och-familjefragor/missbruk-vald-och-brott/vald-och-hot/hedersre
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BRIS – Barnens Rätt I 
Samhället
Till BRIS kan du som är upp till  
18 år ringa om du behöver stöd.  
Du får vara anonym och kuratorn 
har tystnadsplikt. Det är gratis att 
ringa och samtalet syns inte på 
telefonräkningen. Däremot kan 
du själv behöva rensa bland dina 
senaste slagna nummer för att det 
inte ska synas på din telefon. Du 
behöver också rensa i din webb- 
historik om du inte vill att någon 
ska kunna se att du varit inne på 
Bris hemsida. Det går också att 
prata med andra unga i forum på 
webbplatsen. 

Även vuxna som har funderingar 
eller frågor om sitt barn kan ringa.

Telefon för föräldrar och vuxna: 
077-150 50 50

Telefon för barn och una: 
116 111

Webbplats: bris.se 

Rädda Barnen
Orostelefonen om radikalisering

Telefon: 020-100 200

Stöd för dig som är ung och lever 
under hedersrelaterat förtryc 
Chatt: karlekenarfri.se 
E-post: stodchatt@rb.se 

Stadsmissionen Unga 
Forum
16–25 år

Hos Stadsmissionen kan du som är 
mellan 16–25 år träffa andra i din  
ålder på ”Mötesplats Vardagsrummet” 
eller delta i andra gruppverksamheter 
kostnadsfritt. Gå in på hemsidan för 
uppdaterad information om öppet-
tider och grupper. 

Det finns även en viss möjlighet till 
vägledande samtal med en ung-
domskurator.

Webbplats: stadsmissionen.org/
detta-gor-vi/barn-unga-familjer/
unga-forum/

Räddningsmissionen 
Barn och familj
Vi arbetar med att skapa mötes-
platser och relationer där barnen 
och barnrättsfrågor är i fokus.  
Vi har också mötesplatser för nyan-
lända där språk, relationer  
och skapande är i fokus.

Webbplats: raddningsmissionen.
se/verksamhetsomraden/barn-
och-familj

Göteborgs kyrkliga 
stadsmission
Alla tycker väl att det är fel att 
människor i vår närhet skall behöva 
leva i utanförskap. Vi gör något åt 
saken.

Webbadress: stadsmissionen.org

Röda Korset
Stöd till återvändande
Har du frågor om återvändande? 
Har du frågor om asylprocessen? 
Då kan du kontakta Röda Korsets 
rådgivningstelefon.

Telefon: 020–415 000 
Tisdag, onsdag och torsdag  
kl. 09.30–12

Webbplats: rodakorset.se/fa-hjalp/
asylfragor/stod-till-atervandande/

Equmeniakyrkan
E-post: info@equmeniakyrkan.se

Webbplats: equmeniakyrkan.se 

Pingstkyrkan Västra 
Frölunda
Adress: Diamantgatan 3 
Västra Frölunda

Hållplats: Briljantgatan

Telefon: 031-45 04 51

E-post: info@frolunda.pingst.se

Webbplats: frolunda.pingst.se

Svenska kyrkan
Webbplats:  
svenskakyrkan.se/sokforsamling

Svenska Kyrkans 
familjerådgivning
Svenska kyrkans familjerådgivning 
är till för par och familjer som upp-
lever relationsproblem av olika slag.

Webbplats: svenskakyrkan.se/
familjeradgivningen/goteborg

Fler du kan vända dig till

http://bris.se
http://stadsmissionen.org/detta-gor-vi/barn-unga-familjer/unga-forum/
http://stadsmissionen.org/detta-gor-vi/barn-unga-familjer/unga-forum/
http://stadsmissionen.org/detta-gor-vi/barn-unga-familjer/unga-forum/
http://raddningsmissionen.se/verksamhetsomraden/barn-och-familj
http://raddningsmissionen.se/verksamhetsomraden/barn-och-familj
http://raddningsmissionen.se/verksamhetsomraden/barn-och-familj
http://stadsmissionen.org
http://rodakorset.se/fa-hjalp/asylfragor/stod-till-atervandande/
http://rodakorset.se/fa-hjalp/asylfragor/stod-till-atervandande/
http://equmeniakyrkan.se
http://frolunda.pingst.se
http://svenskakyrkan.se/sokforsamling
http://svenskakyrkan.se/familjeradgivningen/goteborg
http://svenskakyrkan.se/familjeradgivningen/goteborg
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Fler du kan vända dig till

Vandra för ett tryggare 
Tynnered
I Tynnered finns två grupper som 
vandrar, Nattvandring Tynnered  
och Trygghetsvandring Norra  
Tynnered. Målet med vandringen  
är att tryggheten ska öka genom 
att vuxna syns ute. Är du intresserad 
av att vara med eller vill veta mer 
får du gärna höra av dig till oss. 

Nattvandring Tynnered
 

Trygghetsvandring  
Norra Tynnered
E-post:  
norratynnered@nattvandring.nu 

Fältverksamheten
Fältgruppen arbetar uppsökande 
med ungdomar i centrala Tynnered 
och kan ge stöd till ungdomar mellan 
13–18 år. Det kan handla om med 
samtal, lotsa vidare till föreningar 
och med att hitta fritidssysselsättning. 
De kan träffa ungdomar i skolan 
och på fritiden. Fältgruppen finns 
tillgänglig både dag- och kvällstid.

Adress: Topasgatan 13 B

Telefon: 073-624 83 91   
eller 072-721 48 47 





Föräldraguiden finns också digitalt  
på svenska och andra språk  
goteborg.se/foraldrastodvastragoteborg

You can find a digital version of this guide  
in Swedish and other languages at  
goteborg.se/foraldrastodvastragoteborg

Om du saknar något eller har   
synpunkter på innehållet är du  
välkommen att kontakta oss på: 
foraldraguide@vastra.goteborg.se

För aktuella aktiviteter och  
evenemang i Göteborg se: 
kalendarium på kalendarium.goteborg.se
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