Örgryte-Härlanda

Guide för unga
Tips på aktiviteter och stöd för dig
som är ung i Örgryte-Härlanda

goteborg.se

Med den här guiden vill vi underlätta för dig som
är ung och bor i Örgryte-Härlanda att hitta till stöd
och aktiviteter.
Guiden har samlat mycket av det stöd och den
service som finns men är inte heltäckande. Det finns
givetvis mycket mer, både lokalt i stadsdelen och i
övriga Göteborg att välja på.
Arbetar du med barn och ungdomar kan du
använda guiden för att lotsa till rätt stöd och
aktiviteter.
Hoppas du får nytta av Guiden!
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Aktiviteter och mötesplatser för unga

Aktiviteter och
mötesplatser för unga
Fritidsgård årskurs
6–9, åk 1 gymnasiet

egen nyckel. Vid konserter på Fängelset gäller
andra åldersgränser. Ta gärna kontakt med
oss så berättar vi mer.

Kålltorps fritidsgård

Telefon: 031-365 50 93

Kålltorps fritidsgård är en mötesplats för barn
och ungdomar i årskurs 6–9 och årskurs 1 på
gymnasiet. Det är de ungas egna önskemål,
engagemang och intressen som styr vilka
aktiviteter som ska finnas på gården.
Fritidsledare finns på plats som stöd för att
skapa en öppen, rolig och meningsfull
verksamhet på kvällar, helger och skollov.
Här finns bland annat två replokaler, medieverkstad för film och foto och möjlighet att
planera och genomföra
ungdomsproducerade arrangemang.
För öppettider, se fritidsgårdens webbsida.
Adress: Virginsgatan 13
Telefon: 031-3655251

Adress: Kålltorpsgatan 2
Webbplats: goteborg.se/fangelset
Följ ungdomssatsningen Fängelset på
facebook, twitter och instagram.
Det finns ungdomssatsningar på flera andra
platser i Göteborgs Stad, läs mer på
goteborg.se

Lovverksamhet
Extra aktiviteter på skolloven
Under skolloven finns alltid extra mycket att
göra för barn och unga i Göteborg. I ÖgryteHärlanda ordnar bland annat både Kålltorps
fritidsgård och Kulturhuset Kåken aktiviteter
både på dag- och kvällstid under loven.

Webbplats: goteborg.se/kalltorpsfritidsgard
Följ Kålltorps fritisdsgård på facebook och
instagram!

Ungdomsverksamhet
16–20 år
Ungdomssatsningen Fängelset
Ungdomssatsningen Fängelset är en mötesplats för ungdomar 16–20 år. På Fängelset är
det de unga själva som skapar arrangemang,
projekt och aktiviteter. Ungdomskonsulenter
handleder och coachar. Här finns utrustning
och lokaler för olika typer av verksamhet.
Fängelset har alltid öppet för de som vill engagera sig, eftersom det finns möjlighet att få
4

För att se vad som är på
gång i stadsdelen och i
hela Göteborg,
– gå in på Göteborgs Stads kalendarium kalendarium.goteborg.se.
Sök exempelvis på ”lov”, klicka i
rutan för ”gratis” om du enbart
vill se kostnadsfria aktiviteter, och
sortera på vilken typ av aktivitet
du är ute efter.

Aktiviteter och mötesplatser för unga

Unga påverkar
Ungdomsråd 12–26 år
I Örgryte-Härlanda finns ett ungdomsråd för
unga, 12–26 år. Alla som vill får vara med. Målet med ungdomsrådet är att få fler unga att
engagera sig i sitt närsamhälle, skapa aktiviteter och att förmedla åsikter till stadsdelens
politiker och tjänstepersoner. Ungdomar kan
antingen engagera sig som aktiva i rådet eller
vända sig dit med frågor eller idéer på förbättringar för ungdomar i stadsdelen. Det går
även att söka pengar från ungdomsrådet.

Ungdomsfullmäktige
I ungdomsfullmäktige träffas ungdomar i
åldern 12–17 år och diskuterar frågor som rör
unga i staden. Det är ungdomarna själva som
bestämmer vilka frågor de vill driva.
Val till ungdomsfullmäktige genomförs i november varje år. Alla från årskurs sex och upp
till 17 år kan kandidera för en plats.
E- post: ungdomsfullmäktige@goteborg.se
Webbplats: goteborg.se/ungdomsfullmaktige

Rådet träffas en gång i månaden och har även
gemensamma träffar med övriga ungdomsråd
i Göteborg.
Kontakt: Susanne Thorsson,
ungdomskonsulent
Telefon: 031-365 52 51
Mobiltelefon: 070-785 16 17
E-post: susanne.thorsson@orgryteharlanda.
goteborg.se
Följ ungdomsrådet i Örgryte-Härlanda på
facebook och instagram
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Kultur

Kultur
Kulturhus

Bibliotek

Varmt välkommen till Örgryte-Härlandas
offentliga vardagsrum – Kulturhuset Kåken.
Här skapar vi tillsammans med dig en
attraktiv, trivsam och sjudande mötesplats
full av kultur. Här finns spännande program,
öppen förskola, hälsotek, kafé och bibliotek.
Biblioteket och programverksamheten är
HBTQ-certifierade och arbetar normkritiskt
och normkreativt, för att alla ska känna sig
välkomna till en trygg plats.

Biblioteket i Örgryte-Härlanda finns på andra
våningen i Kulturhuset Kåken och är ett av
Göteborgs största bibliotek. Här kan du bland
annat låna böcker, TV-spel, brädspel, ljudböcker och filmer. Du kan även läsa tidningar och tidskrifter. Bibliotekets datorer finns
tillgängliga både för bokning och för drop-in.
Det finns trådlöst nätverk i hela huset så det
går även att använda egen dator. Biblioteket
anordnar exempelvis bokträffar och skrivarcirklar för unga.

Kulturhuset Kåken

Information om öppettider och program hittar
du på goteborg.se/kaken

Adress: Kålltorpsgatan 2 i Härlanda Park
Telefon: 031-365 50 60

Adress: Kulturhuset Kåken, Kålltorpsgatan 2

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

Telefon: 031-365 50 70 och 031-365 50 71

Webbplats: goteborg.se/kaken

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

Följ Kulturhuset Kåken på
facebook och instagram:
www.facebook.com/kulturhusetkaken
www.instagram.com/kulturhusetkaken
Hållplats: Stockholmsgatan eller Härlanda,
spårvagn 1 och 3. Härlanda, buss 17.
Flexlinjen: mötesplats 571
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Kultur

Kulturskola 6–19 år
Kulturskolan
Kulturskolan är en mötesplats för gemenskap,
utveckling, kreativitet och delaktighet. Kulturskolan i Örgryte-Härlanda erbjuder verksamhet inom en mängd olika estetiska ämnen för
barn och unga i åldern 6–19 år, bland annat
sång, olika instrument, dans, teater, måleri och
mycket annat.
Kulturskolans pedagoger inspirerar och
handleder eleverna, oavsett förkunskaper
och behov. Eleverna får delta i föreställningar,
konserter, utställningar och kulturevenemang.
Kulturskolans verksamhet sker på fritiden och
huvudsakligen i grundskolornas lokaler.
Terminsavgiften är 300, max 500 kr för en
familj.
Läs om kulturskolans olika ämnen i ämnesbroschyren, som du hittar på:
goteborg.se/kulturskolanorgryteharlanda
Telefon: 031-365 50 68
E-post: kulturskolan@orgryteharlanda.
goteborg.se
Webbplats: goteborg.se/
kulturskolanorgryteharlanda
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Natur och bad

Natur och bad
Delsjöområdet
I Örgryte-Härlanda är det nära till natur och
bad genom det vidsträckta Delsjöområdet,
varav en del är naturreservat. Här finns skogar och fina promenadvägar, grillplatser och
öppna ytor för lek och picknick. Här ligger
även Skatås motionscentrum, Delsjöarna och
Härlanda tjärn, där du kan bada sommartid
och kanske åka skridskor på vintern.

Hitta hit
Du kan åka hit med bland annat spårvagn
5 och buss 17. Fler alternativ finns på
vasttrafik.se
Närmaste hållplatser
Väst: Welandergatan, Töpelsgatan, Bögatan
Norr: Spåntorget, Stabbetorget
Söder: Delsjömotet, Kalvemossen, Hultet
(Partille)
Flexlinjen är också en del av kollektivtrafiken,
som alla är välkomna att åka med. Flexlinjen
kör i begränsade områden och kan komma
närmare än annan kollektivtrafik. Du bokar din
resa i förväg och blir därmed garanterad en
sittplats. Flexlinjen kan stanna bland annat vid
Skatås motionscentral och Delsjöbadet.
Se mer information och närmsta hållplatser på
goteborg.se.
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Fler naturområden
och badplatser
Det finns många fina naturområden och badplatser på spårvagnsavstånd från ÖrgryteHärlanda runt om i Göteborg.
Läs mer på goteborg.se för fler tips.
Du kan också ladda ned Göteborgs Stads app
”Badplatsen Göteborg” för mobiltelefoner och
För att
hitta
alla
simhallar
surfplattor.
Finns
i App
Store
och Google Play
samtoch
på badplatsappen.se
badplatser och för

aktuella öppettider

se respektive simhalls webbsida och
appen Badplatsen Göteborg,
badplatsappen.se

Idrott och föreningar

Idrott och föreningar
Näridrottsplatser

Simhallar

Näridrottsplatser är platser för spontan
lek, idrott och gemenskap för dig som bor
i närområdet. Här kan barn och vuxna spela boll och innebandy, klättra, friidrotta och
umgås när som helst. Du behöver inte boka
tid, det kostar ingenting och anläggningarna
är alltid öppna. I Örgryte-Härlanda finns två
näridrottsplatser:

I Göteborg finns många bad- och simhallar att
välja på – både kommunala och fristående. På
flera av stadens simhallar finns det simundervisning för både barn och vuxna. Den kommunala simhall som ligger närmast för dig som
bor i Örgryte-Härlanda är Valhallabadet.

Kålltorpsskolans näridrottsplats
Här finns bland annat klätterställning, bollplan,
basketplan, löparbana, längdhoppsgrop.
Närmaste hållplatser: Solrosgatan,
Qvidingsgatan och Studiegången.

Torpaskolans näridrottssplats

Valhallabadet
Adress: Valhallagatan 3
Telefon: 031-368 45 31
Webbplats: gotevent.se/arenor/valhallabadet
För att hitta alla simhallar och för aktuella
öppettider se respektive simhalls webbsida
och appen Badplatsen Göteborg,
badplatsappen.se

Här finns bland annat bollplan på konstgräs
och basketkorgar.
Närmaste hållplatser: Tingvallsvägen och
Torpa skola.

Du hittar alla näridrottsplatser på goteborg.se

9

Idrott, friskvård och föreningar

Sporthallar
Örgryte-Härlanda har tre kommunala sporthallar som varje dag används till olika typer av
sporter. Privatpersoner, föreningar och företag
kan hyra tid i en sporthall, för egen lek, spel
eller arrangemang. Du kan söka lediga tider
och boka direkt på goteborg.se.

Torpahallen
Torpahallen har en fullmåttsplan på 40x20
meter. Här finns sarg och mål för innebandy
och handboll. Hallen har en nedfällbar scen
och en läktare som rymmer 100 besökare. En
danssal och ett föreningsdrivet kafé finns i
anslutning till anläggningen.
Adress: Billerudsgatan 1

Rosendalshallen

Telefon: 031-84 39 26

Rosendalshallen sköts av RIK, Redbergslids
Idrottsklubb. För upplysningar kontakta hallen
direkt. Hallen är anpassad för bland annat
handboll, innebandy, tennis, basket och fotboll.

Lundenhallen

Adress: Studiegången 2

Lundenhallen rymmer bland annat en fullmåttsplan för olika sporter, en särskild del
för gymnastik och och har utrymme för 500
åskådare.

Telefon: 031-21 00 90

Adress: Kärralundsgatan 3
Kontakt: Se goteborg.se för uppdaterad
information
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Idrott och föreningar

Ishallar

Föreningar

För skridskoåkning på bana behöver du som
bor i Örgryte-Härlanda ta dig utanför stadsdelen, till någon av stadens många ishallar,
exempelvis Frölundaborg eller Angered Arena.

I stadsdelen Örgryte-Härlanda finns ett rikt
föreningsliv med aktiviteter för alla. Här finns
föreningar för olika intressen, till exempel
idrott och motion, kultur och musik. På skolloven ordnar många föreningar extra aktiviteter för barn och unga.

I flera av hallarna kan du hyra skridskor och
hjälm. Det finns ofta särskilda tider då vem
som helst får åka, så kallad ”allmänhetens åkning”. Privatpersoner, föreningar och företag
kan även hyra tid i en ishall.
För mer information: läs mer på goteborg.se

Om du vill komma i kontakt med någon förening eller få stöd i att söka föreningsbidrag
så hör av dig till Örgryte-Härlandas föreningskonsulent.
Adress: Kålltorpsgatan 2

Hälsoteket
Hälsoteket finns till för att ge dig som bor i
Örgryte-Härlanda möjlighet att stärka och
förbättra din hälsa. Här har du möjlighet att
komma igång med träning, komma på kostnadsfria samtal, delta i kurser och få rådgivning. Vi har flera föreläsningar med olika hälsoteman varje termin. Ingen förkunskap krävs
och samtliga aktiviteter är kostnadsfria.

Hälsoteket
Adress: Kulturhuset Kåken, Kålltorpsgatan 2
Telefon: 031-365 51 84
E-post: halsoteket@orgryteharlanda.
goteborg.se

Telefon: 031-365 52 50
E-post: foreningsliv@orgryteharlanda.
goteborg.se

Föreningsregistret
På goteborg.se i föreningsregistret kan du se
vilka föreningar som finns i stadsdelen och i
staden.

Kalendarium för Göteborgs Stad
I kalendariet finns över 3 000 aktiviteter per
termin. Du kan exempelvis välja att söka på
aktiviteter som sker nära dig, de som är gratis,
de som riktar sig till en särskild ålder och mer.
Webbplats: kalendarium.goteborg.se

Webbplats: goteborg.se/
halsoteketorgryteharlanda
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Stöd för unga

Ungdomsmottagning
13–24 år
Ungdomar 13–24 år som bor i Örgryte-Härlanda är välkomna till Ungdomsmottagningen på
Olskroksgatan 3. Besök på ungdomsmottagningen är gratis. Här kan man prata om allt från
kropp till knopp: sex, kärlek, svåra händelser
man varit med om, könssjukdomar, funderingar
kring livet, graviditetstest och mycket mer. Man
kan få medicinsk och psykologisk behandling
samt stöd och information. På mottagningen
arbetar barnmorska, kurator, psykolog och allmän specialistläkare. Ungdomsmottagningen
är HBT-diplomerad.

Ungdomsmottagningen Olskroken
Adress: Olskroksgatan 3

BRIS
Vuxentelefon om barn: 077-150 50 50
Stödtelefon för barn: 116 111, telefontid kl 14–21
Webbplats: bris.se

Rädda Barnen
Föräldratelefon: 020-786 786
Föräldramail: foraldrar@rb.se

Svenska Kyrkan
I Svenska kyrkan finns utbildad personal som
lyssnar och ger stöd och råd vid allt från sorg
till relationsproblem.

Telefon: 031-365 68 55

För mer information se webbplats
www.svenskakyrkan.se

För mer information om alla ungdomsmottagningar i Göteborg se www.vgregion.se/halsaoch-vard/ungdomsmottagning/.

Göteborgs stadsmission

Mini-Maria Nordost
Mini-Maria har tre öppenvårdsmottagningar
för ungdomar upp till 21 år som har frågor och
bekymmer som berör narkotika och/eller alkohol. Det är gratis att få hjälp hos Mini-Maria
och personalen har tystnadsplikt.
Adress: Gamlestadsvägen 4, 415 01 Göteborg
Telefon: 031-367 92 90
Webbplats: minimaria.se

Maskrosbarn
Erbjuder stöd till barn och unga med en förälder som har ett missbruk, mår psykisk dåligt
eller utsätter sitt barn för psykiskt eller fysiskt
våld.
Adress: Djurgårdsgatan 38
Telefon: 0735 59 15 32
E- post: goteborg@maskrosbarn.org
Webbplats: maskrosbarn.org
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Andra du kan vända
dig till

Erbjuder samtalsstöd, kurser och gruppverksamhet. Du kan få hjälp att komma ur missbruk
samt få hjälp med att hantera frågor som exempelvis rör en otrygg boendesituation eller
kontakt med myndigheter.
Mer information finns på
www.stadsmissionen.org

Stöd för unga

Beroendeproblem och
missbruk
Bona Via
Till Bona Via kan barn och unga som har någon vuxen i familjen som dricker för mycket
alkohol eller använder droger komma. Här
finns både barngrupper, ungdomsgrupper
och föräldragrupper.
Adress: Södra Allégatan 13
Telefon: 031-13 77 02
E- postadress: info@bonavia.se

Behandlingsgruppen Nordost
Du som använder droger, är över 20 år och
har funderat på att sluta kan vända dig hit.
Behandlingsgruppen erbjuder stöd i olika
former och vänder sig även till dig som är
anhörig. Det kostar inget att besöka oss och
vi har tystnadsplikt.
Adress: Gamlestadsvägen 3b, 415 11, Göteborg
Telefon: 031-367 92 80
E- post: behandlingsgruppen.nordost.for.
drogproblem@socialresurs.goteborg.se
Webbplats: goteborg.se/
behandlingsgruppennordost

Webbplats: bonavia.se

Spelberoendeteamet

Respons alkoholrådgivning

Du som är över 18 år och har problem med
ditt spelande om pengar kan vända dig hit för
rådgivning och behandling. Allt stöd är gratis.

Du kan vända dig hit med frågor om alkoholberoende och alkoholmissbruk. Du kanske
själv dricker för mycket, är anhörig till någon
med alkoholproblem, har vuxit upp med alkoholproblem i din hemmiljö eller är barn till
förälder som dricker för mycket alkohol.
Adress: Första långgatan 30

Adress: Första långgatan 30
Telefon: 031-367 92 60
E- post: spelberoendeteamet@socialresurs.
goteborg.se
Webbplats: goteborg.se/spelberoendeteamet

Telefon: 031-367 92 47
E-post: respons@socialresurs.goteborg.se
Webbplats: goteborg.se/respons
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Psykisk hälsa

Psykisk hälsa
Barn- och
ungdomspsykiatrisk
mottagning
Kungshöjd (BUP)
Remiss till BUP kan du få via skolhälsovården, BVC, barnmedicin, ungdomsmottagning
alternativt vårdcentral. Du kan även skriva
en egenremiss på speciell blankett som blir
hemskickad till dig efter att du varit i kontakt
med BUP:s rådgivning/konsultation – se
kontaktuppgifter nedan.

Telefon: 031-380 48 44
Webbplats: vasterleden.se/landala-uph

JohannesVården
Telefon: 031-89 29 35
Webbplats: johannesvarden.se

Capio Läkarhus Kvillebäcken
Telefon: 031-744 23 34
För mer info sök på Capio Läkarhuset
Kvillebäcken.

Omtanken Frölunda Torg

Adress: Kungshöjd, Kungsgatan 11, våning 4

Telefon: 031-380 48 44

Öppettider: måndag–fredag kl 8.00–16.30

Webbplats: vasterleden.se/frolunda-uph

Telefon: 031-342 02 03

Kvartersklinkiken
Kungsportsläkarna

Webbplats: sahlgrenska.se/bup-kungshojd

Vårdcentraler med
fokus på ungas
psykiska hälsa
Mottagningen för ungas psykiska hälsa hjälper barn och unga mellan 6–18 år och som har
drabbats av milda till måttliga psykiska besvär.
Till exempel om den unge är mer ledsen än
vanligt, har svårt att hantera stress och oro,
har problem med sömnen eller har drabbats
av kris eller dödsfall. Stödet erbjuds alla, även
till den som inte är listad på mottagningen.
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Omtanken Vårdcentral Landala

Telefon: 070-289 45 84
Webbplats: kvarterskliniken.se

Psykisk hälsa

Föräldralinjen för
samtal om psykisk
ohälsa
Föräldralinjen är till för föräldrar som är oroliga
för sitt barn. Det är möjligt att vara anonym
och samtalet kostar ingenting.
Telefon: 020-85 20 00
Webbplats: mind.se

Gyllenkroken

Vid akuta
situationer
ring 112

Erbjuder social gemenskap och meningsfull sysselsättning för personer med psykisk
funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa och
deras anhöriga.
Telefon: 031-80 89 92
E- post: gyllingen@gyllenkroken.se
Webbplats: gyllenkroken.se
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Vid hot och våld i nära relationer

Vid hot och våld i nära
relationer
Våld i nära relationer
Är någon i din närhet utsatt för våld eller hot
om våld eller har du själv utövat våld eller hot?
Du kan få stöd och hjälp på olika sätt. Se nedan
samt mer information på goteborg.se.

Socialjouren för Göteborgs Stad 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

Kriscentrum för kvinnor

Telefon: 031-365 87 00

Adress: Carl Grimbergsgatan 7

Bojen

Telefon: 031-367 93 80
E-post: kriscentrum.for.kvinnor@socialresurs.
goteborg.se

Verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar som har upplevt våld i hemmet, och
deras våldsutsatta förälder.

Kriscentrum för män

Adress: Första Långgatan 22

Adress: Kronhusgatan 2 F

Telefon: 031-15 01 30

Telefon: 031-367 93 90

E-post: bojen@bojengoteborg.se

E-post: kriscentrum.for.man@socialresurs.
goteborg.se

Kvinnofridslinjen

På Barnhuset samarbetar socialsekreterare, polis, åklagare, barnläkare och barn- och
ungdomspsykolog som stöd, när det finns
misstanke om att barn utsatts för våld och
övergrepp.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon
för dig som utsatts för hot och våld. Du som
är anhörig eller vän kan också ringa. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var du bor i Sverige. Tolkning
kan ordnas vid behov. Ditt samtal syns inte på
telefonräkningen.

Adress: Gårdavägen 1

Telefon: 020-50 50 50

Barnhuset

Telefon: 031-367 93 95
E-post: barnhuset@socialresurs.goteborg.se

Alma- akutboende

Socialkontoret i Örgryte-Härlanda

Alma är ett akutboende för dig som är kvinna
och utsatt för våld och samtidigt har problem
med missbruk, psykiska eller sociala problem.

Adress: Mäster Johansgatan 2
Telefon: 031-365 00 00 Göteborgs Stads
kontaktcenter, fråga efter socialkontoret i
Örgryte-Härlanda.
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Socialjouren för Göteborgs Stad

Telefon: 031-367 96 66, hela dygnet

Vid hot och våld i nära relationer

Resursteam Heder

Tjejjouren Väst

Kontakta Resursteam Heder för att få råd och
stöd. Du behöver inte berätta vem du är. De
kan möta upp dig på lämplig plats.

Tjejjouren Väst är en ideell förening vars
huvudverksamhet är nätbaserat stöd med
jour via chatt, mail och mobil-app. Stödverksamheten finns för alla som identifierar sig
som tjej.

Även du som professionell kan vända dig till
Resursteam Heder för råd och stöd.
Telefon: 031-367 90 87
E-post: resursteam.heder@socialresurs.
goteborg.se

E-post: hej@tjejjourenvast.se
Chatt/Webbplats: tjejjourenvast.se

Andra du kan vända
dig till
Stöd för dig som är ung och lever
under hedersrelaterat förtryck
Chatten fri kärlek är till för barn och unga
som vill prata om hedersrelaterat förtryck och
våld, rättigheter, kärlek, tvångsäktenskap eller
könsstympning.

Vid akuta
situationer
ring 112

E- post: stodchatt@rb.se
Chatt/Webbplats: raddabarnen.se

Unga relationer
Ungarelationer ger stöd och information till
dig under 20 år som blir utsatt i din relation,
är kompis till någon som blir det, eller är den
som utsätter. Här kan du också läsa om olika
typer av våld, varningstecken och hur en bra
relation kan vara. Du är alltid anonym.
Chatt/Webbplats: ungarelationer.se

Killfrågor.se
Killfrågor är en stödchatt som drivs av organisationen MÄN och riktar sig till alla som definierar sig som ung kille mellan 10–20 år. Här
kan du chatta helt anonymt. Kanske du behöver stöd och hjälp, eller bara vill prata. Vanliga ämnen i vår chatt är till exempel, kärlek,
kompisar, ensamhet, sex, kropp, våld, föräldrar
och dataspel.

”Våld är varje handling
riktad mot en annan
person, som genom att
denna handling skadar,
smärtar, skrämmer eller
kränker, får denna person
att göra något mot sin
vilja eller avstå från att
göra något den vill.”
Per Isdal, ur Meningen med våld, 2001

Chatt/Webbplats: killfragor.se
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För aktuella aktiviteter och evenemang
se Göteborgs Stads kalendarium på goteborg.se
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Följ oss på Facebook
facebook.com/orgryteharlanda

Göteborgs Stad 200611-001-133

Saknar du något eller har synpunkter eller frågor
– hör gärna av dig!
orgryteharlanda@orgryteharlanda.goteborg.se

