FAMILJEFRID
Kontakt:
Burlövs kommun
Besök: Kärleksgatan 6, Arlöv
Box 53, 232 21 Arlöv
Telefon 040-625 60 00
Fax 040-625 63 30
burlovs.kommun@burlov.se

Händer det att du hotar och slår
din partner eller någon annan
som står dig nära? Eller har du
varit på väg att göra det?

Du är inte ensam
Många utsätter sin partner, sina barn eller andra närstående för hot och
våld. Det förekommer i alla social– och åldersgrupper och både bland
de som är födda i Sverige eller annat land.
Denna broschyr vänder sig till dig som använder, eller har använt våld,
hot om våld, kontroll och kränkningar i nära relation. Det finns hjälp för
dig som vill ta ansvar och vill utveckla andra sätt att hantera kritiska
situationer.

Hit kan du vända dig:
Socialtjänsten
Socialtjänsten nås genom medborgarservice 040– 625 60 00,
kl:08.00-16.00.
Socialtjänstens besöksadress är Kärleksgatan 6 i Arlöv.
I akuta situationer efter kontorstid och helger ring:
Social jour 040 – 34 56 78.

Samtalsstöd—Öppenvårdsenheten Magnolian
Är du i farozonen?

Magnolian erbjuder stödsamtal såväl till enskilda personer som till familjer
delar av familjer och nätverk. Här har du möjlighet att träffa en familjebehandlare för individuella samtal.
Magnolian nås genom medborgarservice 040-625 60 00 eller via mail,
magnolian@burlov.se.

•

Är du nedvärderande mot din partner?

•

Känner du svartsjuka och behov av att kontrollera vad din partner
gör eller vem din partner har kontakt med?

•

Har du någon gång hotat din partner/närstående med våld?

•

Har du någon gång hållit mycket hårt i din partner/närstående,
skakat eller gett en örfil?

Annat samtalsstöd

•

Har du någon gång slagit eller knuffat din partner/närstående

Välj att sluta 020-55 56 66

•

Har du någon gång försökt hindra din partner/närstående från att
söka läkare eller från att söka läkare utan att du är med?

Information på internet
www.mansjouren.nu
www.valdinararelationer.se
www.mjf.se

Mansjouren i Malmö 040-30 55 12 eller 073-758 68 07

Sjukvård
Vårdcentralen i Arlöv: Svenshögsvägen 6, 040-623 41 00.
För rådgivning ring Sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 11 77, öppet
dygnet runt.

Polis
Ring tel. 112 vid akuta ärenden och 114 14 vid övriga ärenden.

