Till dig
som ska
besöka oss

PÅ HÄKTET
KRISTIANSTAD
KRIM:
VÅRD

TILL DIG SOM ÄR BARN
Du är inte ensam. På nästan varje skola och i varje bostadsområde
finns det barn som också har en mamma, pappa eller annan nära
släkting i häkte, fängelse eller inom frivården.
Du får besöka din förälder eller släkting i häktet eller fängelset. Om
du inte vill besöka är det viktigt att du berättar det för en vuxen du
litar på.
Här berättar vi hur det går till när du besöker häktet i Kristianstad.
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Häktet ligger i samma hus som Polisen. Så det första ni ser när ni
kommer till huset är Polisens märke, dörrarna är öppna så det är
bara att gå in.
Där inne finns en hiss.
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Häktet ligger på våning fyra.
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Det finns två stora oranga dörrar, där är häktet. På väggen bredvid
dörrarna sitter det en knapp som ni ska trycka på. En person som
arbetar på häktet svarar. Ni berättar vem ni är och vem det är ni ska
besöka.
Där sitter en liten lampa bredvid den stora dörren, när den lyser
grönt så kan man öppna dörren.
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I väntrummet kan ni sitta en stund och vänta. Personalen som
jobbar på häktet kommer ut till er när det är er tur att gå in. Vi som
jobbar här har blåa kläder och kallas för kriminalvårdare. Vi kommer
att hjälpa er att hitta rätt. Välkomna!
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I dessa skåp får du hänga av dig din jacka och om du har andra saker
med dig. Har du tagit med dig några saker som du vill lämna till den
du ska besöka, så får du ge det till personalen innan du går in.
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På häktet finns det något som
vi kallar ”bågen”. Alla som
kommer till häktet och ska
besöka någon, går igenom
”bågen”. Den piper om ni
har något av metall på er. Det
känns ingenting!
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Personalen hjälper er vidare, det blir en liten promenad i en
korridor, fram till en dörr. Den ska vi igenom.
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Utanför besöksrummet finns det en hylla med leksaker som ni kan
få låna under besöket. Det finns lego, ritblock, målarböcker, bilar
och en docka. Första gången du kommer hit så får du med dig en
alldeles egen målarbok hem som du kan titta i och rita i hemma.
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Personalen visar vilket rum ni ska gå in i. Här inne får du träffa
din förälder eller släkting. Kanske ni vill rita, läsa eller bygga lego
tillsammans.
Utanför besöksrummet finns det hela tiden personal som ni kan
få kontakt med genom en knapp på väggen. Du kan när som helst
avbryta besöket genom att säga till personalen.
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När besöket är slut så går ni ut samma väg som ni kom in. Glöm inte
att ta dina saker som du hängde in i skåpet.

KONTAKT
Har du frågor och funderingar inför ett besök och vill prata med
en vuxen som lyssnar och förstår din situation? Då kan du ringa
till häktet och be att få prata med ett barnombud. Barnombudet
är den som tar hand om frågor som rör barn. Du kan ringa på
telefonnummer: 044-785 15 42.
Adress till häktet om du vill besöka din förälder eller släkting:
Östra Kaserngatan 1 i Kristianstad
Adress om du vill skicka ett brev till din förälder eller släkting:
Häktet Kristianstad
Box 548
291 25 Kristianstad
(skriv personens namn på kuvertet)

Tips! Besök gärna insidan.kriminalvarden.se
och bufff.nu som är sajter för barn och
unga som har en förälder eller annan nära
släkting i häkte, fängelse eller frivård.
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