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Madeleine kurator,  Lisette barnmorska och Rakel kurator.

Här hittar ungdomsmottagningen: 
Säbyhallsvägen 18
Telefonnummer: 08-123 672 54
Telefontid: måndagar, tisdagar och  
torsdagar kl 11-12
Drop-in-tid: tisdagar kl 15-16

I Växthusets lokaler i Salems centrum 
ligger ungdomsmottagningen. Hit 
kan kommunens ungdomar upp till 
23 år få råd och stöd. Vi har träffat 
Madeleine och Rakel som arbetar 
som kuratorer och Lisette som jobbar 
som barnmorska för att prata om 
deras jobb och de viktiga insatser 
de gör för vår tonåringar och unga 
vuxna.

Hej! Berätta om er själva och ungdomsmot-
tagningen. 
– Vi är två kuratorer och en barnmorska som 
arbetar här på heltid, sedan har vi en gyne-
kolog som är här på deltid. Till oss vänder sig 
ungdomar som behöver stöttning i livets alla 
känsliga skeden, och utifrån deras frågor och 
behov så försöker vi ge dem så gott stöd som 
möjligt. Det kan handla om allt från samtals-
stöd till fysisk undersökning. Inga frågor är för 
känsliga och vi har tystnadsplikt, och besöken 
är självklart helt gratis, säger Madeleine, 
kurator.

Vad behöver ungdomar få hjälp och stöd 
med?
– Vi stöttar våra ungdomar mycket i frågor 
om kroppen, pratar om jobbiga känslor som 
oro, nedstämdhet eller stress. Frågor om sex 
och relationer är också viktiga saker som vi 
hjälper till med och det innefattar även pre-
ventivmedelsrådgivning och graviditetstest. 
Ja, det mesta som en ungdom kan behöva 
få hjälp med. Vi brukar säga att vi har bred 
dörr med låg tröskel, alla frågor är välkomna, 
säger Lisette, barnmorska.

Hur kommer man i kontakt med er? 
– Vi har öppet måndag till fredag och har 
både drop in-tider och tidsbokning. Man kan 
ta med sig en vän, syskon eller förälder som 
ett stöd vid första samtalet och besöka oss 

under drop in på tisdagar kl 15-16. Det går 
också bra att ringa till barnmorskan under 
telefontiden. Till oss kuratorer kan man smsa 
eller ringa för att boka in en tid, berättar 
Rakel, kurator.

Kan föräldrar kontakta er för frågor och 
rådgivning?
– Ja! De kan höra av sig på telefon och få råd 
och stöd, en del följer som nämnt även med 
sina barn hit. Sedan har vi kollegor här på 
Växthuset som arbetar med föräldrastöd, så 
dit kan vi hänvisa oroliga föräldrar som behö-
ver stöd, berättar Madeleine, kurator.

Har ni någon uppsökande verksamhet?
– Absolut, vi tycker att det är en viktig del av 
vårt arbete. Vi besöker Rönninge gymnasium 
en gång i månaden och då har vi drop-in i 
elevhälsoteamets lokaler. Vi träffar alla elever 
i åttan en gång om året. De kommer hit 
klassvis och då berättar vi hur vi arbetar så de 
inte ska tycka att det är läskigt att besöka oss, 
berättar Lisette, barnmorska. 
– Vi har dessutom ett pilotprojekt under 

våren, med årskurs 9 som handlar om psykisk 
ohälsa. Vi har även tillsammans med Öppen-
vården, MiniMaria besökt skolor och träffat 
elevhälsoteamen. Syftet är att hitta samar-
betsformer för att hjälpa vår ungdomar på 
bästa möjliga sätt, berättar Rakel, kurator.

Vad är det bästa med att arbeta på ung-
domsmottagningen?
– Det bästa är att få träffa alla fina ungdomar, 
oavsett vad som tynger dem. De flesta frågor 
går att lösa! Vi välkomnar alla och hoppas att 
fler besöker oss, avslutar Madeleine. 

Besök gärna vår Instagram också, där finns 
det information om aktuella frågor och olika 
kurser.
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Päronträdet är en podd om föräldra-
skap som riktar sig till tonårsföräldrar. 
Den produceras av Salems Kommun 
och leds av Pertti Kunila och Andreas 
Hofer. Pertti har lång erfarenhet av fa-
miljebehandling och missbruksvård.
Andreas har sina rötter i ungdomsbe-
handling, skol- och fritidsgårdsmiljö.
https://anchor.fm/ovtisk

Poddtips
Salems kommun har två poddar rikta-
de mot föräldrar och vårdnadshavare, 
Fatta va’ förälder och Päronträdet. Du 
hittar båda där poddar finns, bland 
annat på Spotify.

Salems förskolor och skolor vill alltid bli bätt-
re och vill veta vad du tycker om ditt barns 
verksamhet. Under vecka 10-15 genomförs 
därför vår årliga kvalitetsundersökning av 
förskolorna och skolorna i Salem. Du som 
vårdnadshavare med barn i förskola, grund-
skola (årskurs 2, 5 och 8) eller grundsärskola 
i Salems kommun kommer inom kort få hem 
en undersökning med frågor som handlar om 

Samtalsterapi som motverkar  
stress bland unga 

Hjälp oss att bli bättre! 
Vad tycker du om ditt barns skola?

 Hjälp våra skolor och förskolor utvecklas - tyck till om ditt barns skolverksamhet!

Bokfika för  
seniorer i vår
Välkommen på en trevlig fikastund när 
biblioteket är stängt. Det bjuds på kaf-
fe, kaka och goda tips om böcker, filmer 
och annan kultur. Du som vill får gärna 
dela med dig av dina egna bästa tips 
också. Du behöver inte föranmäla dig. 

Torsdag 23 mars och 20 april, 
kl 11-12 i Salems bibliotek.

Fatta va’ förälder är en podd för för-
äldrar där olika föräldraverktyg och 
utmaningar som förälder diskuteras. 
Podden produceras av Salems kom-
mun och leds av Maria Kruse och Linda 
Strömberg.
https://anchor.fm/ppenvrdstea-
met-salems-kommun/

I Salems kommun finns ett spännande sam-
arbete mellan ungdomsmottagningen och 
Rönninge gymnasium och grundskolorna för 
att hjälpa ungdomar att hantera stress och 
sitt psykiska mående. Under våren kommer 
grundskolorna att ha samtalsgrupper inom 
ramverket ACT (acceptance commitment the-
rapy) - ett verktyg som visat sig fungera bra 
för en ung målgrupp. ACT är en terapiform 
som uppmanar oss att ställa existentiella frå-
gor om vad vi vill med våra liv och att agera i 
enlighet med dessa värden. 

– Många ungdomar känner en viss stress 
inför framtiden, för skolan, att lyckas och att 
hitta sin identitet. Tanken med vårt samar-
bete med skolorna är att de ska fortsätta 

värderingsarbetet så att man kan få in det 
i vardagen. Vi ser att psykisk ohälsa går ner 
i åldrarna, därför blir det förebyggande 
arbetet allt viktigare. Vi ska bland annat ha 
en generell föreläsning för alla nior. Vi vill 
ge dem verktyg för att hantera olika påfrest-
ningar, säger Linda Strömberg, ansvarig för 
ungdomsmottagningen och öppenvårdstea-
met i Salems kommun. 

Du kan vända dig till Växthuset om du behö-
ver stöd kring ditt barn eller ungdom. Du får 
hjälp att komma till rätt hjälp inom ett dygn, 
ofta tar det bara en till två veckor att få till ett 
samtal. 

växthusetsalem.se 

ditt/dina barns skolverksamhet. Dina svar är 
viktiga för att vi ska få en bild av skolkvalitén 
och för att förskolorna och skolorna ska kun-
na fortsätta utveckla sin verksamhet. Tack för 
att du tar dig tid att besvara undersökningen!

Har du frågor om enkäten är du välkommen 
att kontakta barn- och utbildningsförvaltning-
en via e-post på bou@salem.se.
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Dawit och Alice: “Det vi gör berör”
- Hur är det att jobba som undersköterska på Salarps äldreboende?
I anslutning till Rönninge station lig-
ger Salarps vård- och omsorgsboen-
de. Där finns 27 lägenheter fördelade 
på tre enheter. Vi har träffat Alice 
Habonimana och Dawit Tefera som 
båda är undersköterskor, de berättar 
om sitt viktiga arbete och vad det 
bästa är med att jobba på vård- och 
omsorgsboende.

Hej! Berätta lite mer om er själva och ert 
jobb som undersköterskor.
– Mitt namn är Alice och jag är underskö-
terska, jag har arbetat här i sju år och trivs 
jättebra. Jag är palliativt ombud och aktivi-
tetsombud. Det innebär att jag ansvarar för 
vården i slutskedet av en människas liv både 
när det gäller att lindra smärta och erbjuda 
psykologisk och socialt stöd för patienter och 
närstående. Som aktivitetsombud ansvarar 
jag för alla aktiviteter och delar upp persona-
len inför de olika aktiviteterna.

– Jag heter Dawit och är också undersköter-
ska. Jag har arbetat här sedan 2017 då jag 
började min praktik här, efter det blev jag 
erbjuden sommarjobb och sedan blev jag 
fast anställd. Jag är både palliativt ombud, 
kostombud och hjälpmedelsansvarig. Som 
kostombud planerar och beställer jag mat till 
våra boende. Maten tillagas från grunden i 
vårt egna kök där alla boende kan välja mel-
lan olika rätter varje dag. När det gäller hjälp-
medelsansvarig så ser jag till att alla hjälpme-
del är hela och att de fungerar för brukarens 
behov i samarbete med sjukgymnasten. 

Hur är det att arbeta på Salarps äldreboen-
de?
– Vi är ett gäng på 25 medarbetare varav sju 
arbetar natt. Personalen är fördelad över tre 
enheter med nio boende på varje enhet. Var-
je enhet har ett gemensamt dagrum och en 
gemensam matsal. Vi har även en gemensam 
stor samlingssal och ett träningsrum, berättar 
Alice.
– Vi har sex veckors rullande schema med 

blandade tider, både tidiga morgnar och 
kvällsarbete men de som vill jobba fler för-
middagar kan oftast byta med de som hellre 
arbetar kvällspass. Vi arbetar även varannan 
helg. All personal har en fast avdelning men 
vi har något som heter resurs på schemat en 
dag i veckan då får man gå runt på alla avdel-
ningar hjälpa till, t ex om någon i personalen 
är sjuk. Det gör att vi som arbetar här känner 
alla boenden, säger Alice.
– Alla här är väldigt flexibla och omtänksam-
ma. Vi ser till så att det fungerar arbets-
mässigt för alla. Det är därför vi är en så bra 
arbetsgrupp, fyller Dawit i. 

Vad är det bästa med att arbeta här?
– Mina kollegor är fantastiska! Chefen och 
gruppledaren är också väldigt bra och snälla, 
och sen älskar jag såklart att arbeta med våra 
boende. Jag tycker verkligen om att arbeta 
med människor, säger Dawit.
– Jag håller med Dawit! Jag ser fram emot att 
åka till jobbet, jag känner mig så välkommen 
här och det är fint att veta att jag är behövd 

Bild
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Vill du göra skillnad? Sök då jobb som sommar-
vikarie inom vården i Salems kommun!

Vi söker just nu hjälpsamma och engagerade personer som vill göra skillnad 
i sitt arbete. Du möter våra kunder i deras hemmiljö och ger stöd och 
omsorg utifrån biståndsbedömda insatser. Som person värnar du om, och 
respekterar var och ens rätt till privatliv, självbestämmande och delaktig-
het. Vi ser gärna att du kan arbeta så många veckor som möjligt under 
sommarperioden vecka 25-34.

Läs mer och sök sommarvikariat inom vård och omsorg på  
salem.se/ledigajobb

och uppskattad. Jag tycker om att arbeta 
med människor, människorna här är som min 
familj, berättar Alice.

Berätta mer om hur det är att jobba med 
vård och omsorg av människor.
– Det är viktigt att våra boende alltid får möj-
lighet att bestämma själva. Vi finns till för att 
lyssna och hjälpa dem men det de behöver 
och vill ha. Vi är lyhörda och inlyssnande så 
att alla ska känna sig nöjda och bekväma, 
berättar Alice.
– Vi lär känna våra boende och lär oss hur de 
fungerar och vad de behöver för att må bra. 
Det är värdefullt och väldigt viktigt, speciellt 
när man kanske har boende som har lite 
svårare att uttrycka sina önskemål. Oavsett är 
deras välmående vår prioritet, att de har det 
bra, fortsätter Dawit.
– Det är viktigt att våra boende kan lita på 
oss och känna sig trygga. Vi är en familj och vi 
finns där för dem och lyssnar när de vill prata 
om något som tynger dem eller gör dem 
glada, tillägger Alice.

Vilka skulle ni rekommendera jobb på vård- 
och omsorgsboenden och har ni några tips 
till dem? 
– Det finns alltid möjlighet att utvecklas inom 
äldreomsorgen så du ska vara öppen för att 
lära dig nya saker. Man passar även in här om 
man är tålmodig, hjälpsam och verkligen vill 
göra skillnad i andras liv, säger Dawit.
– Jag tycker det är viktigt att man har ett 
varmt hjärta och är lyhörd för andras behov. 
Du ska också kunna anpassa dig och vara 
en del av en större grupp och ha en positiv 
inställning. Vi är alla olika och våra olikheter 
bidrar till att vi kan ge en bra vård och om-
sorg. Det vi gör här berör och det är viktigt 
att komma ihåg, säger Alice.

Kan ni rekommendera vård- och om-
sorgspersonal att söka sig hit?
– Ja, absolut det är jättefint att arbeta här. Vi 
trivs båda väldigt bra, säger både Dawit och 
Alice.

Undersköterska blir en skyddad yrkestitel
Undersköterska blir den 1 juli 2023 en skyddad yrkestitel. Det kommer då att krävas 
ett bevis utfärdat av Socialstyrelsen för att få använda titeln i yrkesverksamhet på 
hälso- och sjukvårdens område och i verksamhet enligt socialtjänstlagen och lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade. Grunden för att kunna få ett bevis 
om skyddad yrkestitel kommer att vara det nya utbildningsinnehållet i gymnasiesko-
lans vård- och omsorgsprogram eller motsvarande kompetens. Källa: regeringen.se
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Boktipset
Här tipsar Salems bibliotek om böcker 
för alla åldrar och intressen.

Stöd till anhöriga
Har du någon i din närhet som på 
grund av sjukdom, funktionsned-
sättning eller hög ålder behöver 
stöd och hjälp från dig? Visste du 
om att kommunen erbjuder stöd 
för dig som anhörig? Exempel på 
anhörigstöd kan vara vägledning, 
enskilda stödsamtal eller att del-
ta i anhöriggrupp med andra som 
befinner sig i liknande situationer. 
Stödet är kostnadsfritt, sker utan 
dokumentation och är under se-
kretess.

Vill du veta mer? Välkommen på 
drop in-besök på Salems bibliotek, 
tisdag 21 mars och tisdag 18 april 
kl 10-11. Om du inte har möjlig-
het att delta kan du kontakta vår 
anhörigkonsulent direkt på 08-532 
594 89.

Namnbyte för  
Salems kommunala 
pensionärsråd
I kommunfullmäktige den 8 de-
cember 2022 togs beslut om 
namnbyte för Salems kommunala 
pensionärsråd. Nytt namn är Sa-
lems kommunala seniorråd (KSR). 
KSR är ett rådgivande organ och 
remissinstans i övergripande frå-
gor som rör äldre i kommunen. 
Syftet med rådet är att seniorer ska 
beredas möjlighet att påverka och 
lämna synpunkter på den kommu-
nala verksamheten i frågor som rör 
dem.

Vid frågor, kontakta Ilse Forsberg, 
ordförande, på ilse.forsberg@sa-
lem.se eller 070-432 67 71.

Närmar du dig mjukt
Av: Jacqueline Woodson
Miah och Ellie träffas 
när de en dag råkar 
krocka i skolkorridoren 
och de blir kära i var-
andra. Redan i första 
kapitlet får vi dock veta 
att deras kärlekshisto-
ria inte får ett lyckligt 
slut. Deras relation blottar omgivning-
ens fördomar eftersom Ellie är vit och 
Miah är svart, och de måste kämpa för 
rätten att älska vem man vill. Detta är 
en stillsam, fin och sorglig ungdomsbok 
av Jacqueline Woodson, som tilldelades 
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens 
minne år 2018.

Hon som hade allt
Av: Malou Von Sivers
Utsedd till årets bok av  
Salems Bibliotek 

Petra är tjugosex när hon 
hittas död. Hennes bort-
gång skapar svallvågor i 
familjen. Några år senare 
börjar hennes lillasyster 
Sofia undersöka vad det 
var som egentligen hände. Vad fick Petra 
att gå så långt, och varför omgärdas hen-
nes självmord av en sådan tystnad?

Scanna QR-koden för att komma 
direkt till e-tjänsten. 

Du når även e-tjänsten på 
minutprod.salem.se

Nu är bygglovssäsongen här!
Har du planerat att renovera huset 
i sommar eller piffa upp trädgården 
med ett nytt uterum, växthus, altan, 
plank eller mur? Tänk på att bygglov, 
marklov eller anmälan krävs vid 
exempelvis ny-, om- och tillbyggnad 
och andra ändringar som påver-
kar marknivåer eller en fastighet, 
utvändigt såväl som invändigt. Hör 
av dig till bygglovsenheten med dina 
frågor och ansök om lov i god tid då 
handläggningstiden kan ta upp till tio 
veckor. 
I december lanserades kommunens nya 
e-tjänst för bygglovsärenden, där kan du söka 
bygglov och utföra samtliga ärenden digitalt. 
I e-tjänsten kan du även följa din ansökan 
steg för steg, skicka in kompletteringar, boka 
in möte med din inspektör och kommunicera 
med din handläggare. När något nytt har 
hänt i ditt ärende kommer du att få avisering 
via e-post eller din digitala brevlåda, t.ex Kiv-
ra eller Minmyndighetspost. För att använda 
e-tjänsten behöver du ha bank-ID, har du inte 
bank-ID kan du kontakta kommunens växel 
på 08-532 598 00. 

Läs om lov- och anmälningsplikt på:
boverket.se
Läs mer om vad som gäller för att bygga nytt på: 
salem.se/bygganytt
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 Mars

BIBLIOTEKET:

2/3 Extraöppet för barn och 
unga kl 10-12. Biblioteket har 
extraöppet för lovlediga barn och 
föräldrar. Kom och gå tipspro-
menad, pyssla och låna böcker. 
Drop-in.

2/3 Boktipset kl 12. Vi tipsar om 
de bästa och senaste böckerna! Vill 
du äta din lunch medan du lyssnar 
så går det bra. Välkommen!

2/3 Stop motion-workshop 
kl 13-15. Välkommen på en 
workshop där du får prova på 
Stop motion! 9-12 år. Föranmä-
lan till biblioteket@salem.se

6/3 Temadag med SeniorNet kl 
14 i Lilla Murgrönan. “Nu ska vi 
inte skriva under med en penna 
längre utan signera digitalt”. 
Med Tomas Klason från Senior-
Net Nacka. Samarr. med Salems 
bibliotek. Fri entré.

6/3 Språkcafé kl 15. Vill du träna 
dig på att prata svenska? Välkom-
men till vårt språkcafé!

13/3 Språkcafé kl 15. Vill du 
träna dig på att prata svenska? 
Välkommen till vårt språkcafé!

20/3 Språkcafé kl 15. Vill du 
träna dig på att prata svenska? 
Välkommen till vårt språkcafé!

20/3 Bokcirkel kl 17. 
Bibliotekets bokcirkel pratar om 
boken Tre bröder av Yan Lianke.

21/3 Infoträff om anhörigstöd kl 
10-11. Kom och träffa kommu-
nens anhörigkonsulent/äldrelots 
på biblioteket. Drop-in.

23/3 Bokfika för seniorer kl 11. 
Vi bjuder på kaffe, kaka och tip-
sar om bra böcker. Du som vill får 
gärna dela med dig av dina egna 
bästa tips. Ingen föranmälan. 
Välkommen!

27/3 Språkcafé kl 15. Vill du 
träna dig på att prata svenska? 
Välkommen till vårt språkcafé!

KULTUR- OCH FRITID: 

1-2/3 Lovbio på Murgrönan

14/3 Bränn alla brev, seniorbio 
kl 13.00 i Stora Murgrönan. 
Biljetter kostar 60 kr och säljs vid 
dörren.

15-16/3 Barnteater med Teater 
Tre “Svempas nappar”, kl 09.30 
och 10.45 i Lilla Murgrönan, för 
barn 3-6 år.

19/3 ”Ågust och hans vänner” kl 
16.00. 4:e Teatern spelar ”Ågust 
och hans vänner” om författaren 
August Strindberg, Stora Murgrö-
nan. Kostnad 150 kr/person, an-
mälan till Salems bibliotek. Arr: 
Salems Teater och musikförening 
och Riksteatern, Stockholms län.

28/3 A man called Otto, senior-
bio kl 13.00 i Stora Murgrönan. 
Biljetter kostar 60 kr och säljs vid 
dörren.

På gång i Salem: mars - april
Listan visar ett axplock av allt som händer i Salems kommun. Vi reserverar oss för ändringar och even-
tuella felskrivningar. Mer information om evenemangen finns på salem.se/evenemang

  Kommunfullmäktige: 20/4
  Kommunstyrelsen: 6/3, 3/4
  Barn- och utbildningsnämnden: 18/4
  Bygg- och miljönämnden: 7/3
  Kultur- och fritidsnämnden: 5/4
  Socialnämnden: 18/4
  Tekniska nämnden: 16/3, 17/4

Politiska sammanträden i mars och april
Frågestund för allmänheten 
I samband med kommunfullmäktiges sammanträde är det frågestund för allmänheten 
kl. 19. Alla kommuninvånare kan ställa en fråga som berör något inom fullmäktiges 
ansvarsområde. Man får endast ställa en fråga vid samma tillfälle. Frågan ska märkas 
“Fråga till fullmäktige” och lämnas till kommunen senast måndagen före sammanträdet.

Allmänheten kan inte delta vid ärenden som gäller myndighetsutövning eller omfattas 
av sekretess. Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Utställningar på Salems bibliotek:
20/2-4/3 Modersmålsundervis-
ningen i Salem och Internationel-
la modersmålsdagen
13/3-29/3 “Färgstark” Sanna 
Friednér visar akryl.

 April

BIBLIOTEKET:

3/4 Språkcafé kl 15. Vill du träna 
dig på att prata svenska? Välkom-
men till vårt språkcafé!

13/4 Boktipset kl 12. Vi tip-
sar om de bästa och senaste 
böckerna! Vill du äta din lunch 
medan du lyssnar så går det bra. 
Välkommen!

17/4 Språkcafé kl 15. Vill du 
träna dig på att prata svenska? 
Välkommen till vårt språkcafé!

17/4 Bokcirkel kl 17. Bibliotekets 
bokcirkel pratar om boken Ett 
lyckligare år av Jonas Gardell.

18/4 Infoträff om anhörigstöd kl 
10-11. Kom och träffa kommu-
nens anhörigkonsulent/äldrelots 
på biblioteket. Drop-in.

18/4 Andra akten kl 13.00, 
seniorbio i Stora Murgrönan. 
Biljetter kostar 60 kr och säljs vid 
dörren.

20/4 Bokfika för seniorer kl 11. 
Vi bjuder på kaffe, kaka och tip-
sar om bra böcker. Du som vill får 
gärna dela med dig av dina egna 
bästa tips. Ingen föranmälan. 
Välkommen!

24/4 Språkcafé kl 15. Vill du 
träna dig på att prata svenska? 
Välkommen till vårt språkcafé!

KULTUR OCH FRITID:

1/4 Barnteater ”Petter och hans 
fyra getter”, kl 11:00 i Lilla Mur-
grönan. Biljetter finns på Salems 
Bibliotek fr.o.m 25 mars, från 3 år.

15-23/4 Vårsalong i Villa Skön-
vik. Galleri Salem och Salems 
Konstförening visar konst, foto el-
ler konsthantverk. Utställningen 
presenteras 15/4 kl 12.30. Öppet 
lördagar och söndagar kl 12-16, 
alla övriga dagar kl 17-19.

30/4 Valborgsmässofirande i 
Skönviksparken kl 20-22  Val-
borgsfirande med bl.a musik, 
vårtal, Salems Hembygdsförening 
café, Arr: Salems IF.

Utställningar på Salems bibliotek:
3/4-18/4  Bibliotekets påsklovs-
utställning.
22/4-11/5 Rakhima Sidakova-Re-
bane, akryl och olja. Förtjänsten 
på försäljningen går till djurhem 
i Sverige.

HEMBYGDSFÖRENINGEN:

27/4 i Villa Skönvik kl 19. 
Sven-Gunnar Broström berättar 
om Hällristningar i Sörmland. 
Biljett kan hämtas på Salems bib-
liotek eller Blomsterprinsessan i 
Rönninge en vecka innan.
 
30/4 Öppet hus i Villa Skönvik kl 
18-21 i samband med valborgs-
mässofirande. 
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MiniMaria stöttar 
ungdomar Positiv trend på  

Rönninge gymnasium 
Stockholmsenkäten är en enkät-
undersökning som genomförs 
vartannat år och besvaras av 
ungdomar i årskurs 9 och i år 2 
på gymnasiet i Stockholms län. 
Den senaste undersökningen vi-
sade att snatteri och stölder samt 
alkoholintag och rökning ökar 
bland ungdomarna i nian, men 
på Rönninge gymnasium har ett 
förebyggande arbete lett till en 
minskning. 

På Rönninge gymnasium har 
andelen flickor som inte dricker 
alkohol ökat från 39 procent till 
74 procent och även killarna har 
minskat sitt drickande. Skolsitu-
ationen har också förbättrats på 
samtliga nyckeltal, jämfört med 
tidigare år. De är nu aningen hö-
gre än genomsnittet för länet.

– Det är mycket färre elever som 
röker nu. Vi har arbetat för att 
det ska vara lugnare i klassrum 
och i korridorer och har mer tid 
för varje elev nu. Vi har också 
sett till att det finns aktivitets-
rum, cafeteria och elevstödjande 
personal. Alkohol och tobak är 
för många ungdomar ett slags 
tidsfördriv så har man något att 
göra och är sysselsatt så är det 
mindre risk att man ägnar sig åt 
bruk av exempelvis tobak och al-
kohol, säger Jerry Norrbom, rek-
tor på Rönninge gymnasium. 

Hej! Berätta lite om er själva och ert arbete 
på MiniMaria.
– Vi som arbetar på MiniMaria heter Johan 
Adam och Angelina Schill Rizzo. Johan är ung-
domsbehandlare och legitimerad psykotera-
peut, Angelina är psykiatrisjuksköterska och 
legitimerad psykoterapeut. MiniMaria är en 
samverkansmottagning och en del av Växt-
huset där även ungdomsmottagningen och 
öppenvårdsteamet finns. Att vi sitter i sam-
ma lokaler möjliggör ett nära samarbete oss 
emellan, vilket är jättebra.

Vad gör MiniMaria?
MiniMaria arbetar med ungdomar upp till 20 
år som har problem med substansmissbruk/
alkohol eller där det finns en oro om missbruk. 
De flesta ungdomar som kommer till mottag-
ningen gör det självmant, men det finns även 
de som kommer till verksamheten via remiss. 
Vårt arbete börjar alltid med en bedömnings-
period på fyra till fem veckor där man deltar i 
en kartläggning. I samband med träffarna får 
ungdomarna lämna drogtester. 

Vilka kan söka sig hit?
Alla under 20 år kan söka sig till oss men är 
man under 18 år behöver en vårdnadshavare 
vara med.

Vad kan ungdomarna få hjälp med här? 
Vi erbjuder vård och stöd för unga som an-
vänder alkohol och droger, ofta i kombination 
med dåligt psykiskt mående. Om man är oro-
lig, för sig själv eller någon annan, är det bra 
att ta kontakt med oss så tidigt som möjligt. 
Man kan kontakta oss bara det finns en oro 
eller man har funderingar. Vi lyssnar på indivi-
dens situation och ger råd och stöd utifrån det.

Vad gör man vid en akutsituation?
Vid livshotande tillstånd kontaktar man alltid 
112. Annars är Maria Ungdoms akutmottag-
ning öppen dygnet runt, året om. Hit kan du 
åka vid akut påverkan eller akut oro. Akut-

mottagningen ligger på Fridhemsplan och tar 
emot personer upp till 20 år.
 
Kan man kontakta er och vara säker på att ni 
inte berättar för någon om det? 
Vi lyder under sekretesslagstiftningen men 
vi har också en anmälningsplikt till social-
tjänsten om oro för barn och ungas hälsa och 
utveckling. Vi polisanmäler inte ungdomars 
missbruk. 

Hur många söker sig hit i månaden?
Det kan variera, i dagsläget har vi ett 10-tal 
ungdomar som kommer varje vecka. Då vi 
bara har öppet en dag i veckan, på tisdagar 
8-18.30, måste man boka tid för ett besök. Vi 
har ingen drop-in.

Vad ser ni att de flesta vill ha hjälp med?
Föräldrarna önskar oftast stöd och hjälp med 
kartläggning samt provtagning i första hand 
och ungdomarna har önskemål om stöd till 
drogfrihet samt hjälp med strategier för att 
bibehålla ett drogfritt liv. Vårt arbete går ut på 
att hitta problemet som ledde till missbruket i 
första taget och arbeta med det, därefter job-
bar vi återfallspreventivt. Gör man inte det så 
är risken för ett återfall mycket större.
Tyvärr ser vi att omgivningen ofta fokuserar på 
drogtesterna istället för på ungdomens nyk-
terhetsprocess och välbefinnande.

Kan föräldrar få någon att prata med om man 
har frågor som gäller ungdomar och exem-
pelvis droger?
Det är vanligt att man som tonårsförälder 
känner oro för sitt barn, som tur är finns det 
många bra hemsidor för dig som behöver få 
råd och stöd. Gå gärna in på vår hemsida växt-
husetsalem.se, där finns flera tips på hemsi-
dor där du kan läsa mer och söka rådgivning.

MiniMaria ligger vid Salems centrum 
och vänder sig till ungdomar som 
är i riskzonen för ett missbruk eller 
ungdomar med psykisk ohälsa kom-
binerat med missbruksproblematik. 
Vi har träffat Johan Adam, ungdoms-
behandlare och psykoterapeut, och 
Angelina Schill Rizzo, psykiatrisjuk-
sköterska och psykoterapeut, som 
berättar mer om deras arbete med 
ungdomar.

Kontakt: MiniMaria, växthusetsalem.se
Maria Ungdoms akutmottagning: 
08-123 474 10

Lustgas allt vanligare 
Under de senaste åren har lust-
gas blivit allt vanligare som be-
rusningsmedel, både bland unga 
och vuxna. Många tror att lustgas 
är ofarligt, men det kan vara be-
roendeframkallande och påverka 
din hälsa negativt. Läs mer på: 
giftinformation.se/lakare/sub-
stanser/lustgas/

Johan Adam och Angelina Schill Rizzo.


