Till dig som ska på
besök hos oss

PÅ HÄKTET
HUDDINGE
KRIM:
VÅRD

TILL DIG SOM ÄR BARN
Du är inte ensam.
På nästan varje skola och i nästan varje bostadsområde finns det
barn som också har en mamma, pappa eller annan familjemedlem
i häkte, fängelse eller inom frivården.
Du får besöka din förälder i häktet eller fängelset.
Om du inte vill hälsa på är det viktigt att du berättar det för en
vuxen som du litar på.
Du får träffa den du ska besöka i ett rum som kallas besöksrum.
Utanför det rummet finns det personal hela tiden som du kan få
kontakt med genom en knapptelefon. Du kan när som helst avbryta
besöket genom att säga till personalen.
Eftersom ni inte får ta med er mat eller dryck till oss så bjuder
vi på saft, kaffe och te.
Här berättar vi hur det går till när du besöker oss på häktet i
Huddinge.
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Det första du ser när du kommer till häktet är den stora glasdörren.
Dörren är låst, för att komma in så trycker du på knappen som på
bilden.
En person på häktet svarar. Du berättar då vad du heter och att du
ska på besök. Välkommen in!
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När du gått igenom första dörren så väntar du där på att nästa dörr
öppnas. Efter det så går du fram till hissen och åker upp till plan 4.

5

6

På plan 4 finns det ett rum där du ska hänga av dig jacka, mössa,
mobil och andra saker i ett skåp. När du är klar får du gå igenom en
dörr in till något som kallas för inpasseringskontrollen.
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Vi som jobbar här är kriminalvårdare och vi har blåa kläder. Du får
prata med någon av oss genom en glasruta.

8

9

Ibland kan du behöva lägga något i en grå plastlåda, till exempel
skor. Lådan åker igenom röntgenmaskinen så att personalen kan
se hur sakerna ser ut inuti. Alla som kommer på besök går igenom
den gråa bågen som piper om den känner av metall. Ibland kan
personalen behöva söka över dina kläder med något som kallas för
handdetektor eller ”spade”. Den piper när den känner av metall och
det känns ingenting.
Efter det ska du passera två dörrar innan du kommer till väntrummet.
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Ibland kan du behöva sitta en stund i vårt väntrum innan besöket.
Där finns det några böcker och leksaker samt en toalett.
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När det är din tur att komma in på besöksavdelningen kommer det
en personal och hämtar dig. Innan du går in i besöksrummet får du
gärna låna med dig böcker, spel, leksaker, ritblock och kritor.
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Så här kan besöksrummet se ut. Kanske vill ni leka, rita eller spela
något spel tillsammans. Här kan ni också fika. Ni kommer att vara i
detta rum under besöket. Utanför besöksrummet finns det personal
hela tiden som du kan få kontakt med genom en knapptelefon.
När besöket är slut går du ut samma väg som du kom in.
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När du hämtat dina saker som du lämnat i skåpet tar du hissen ner
till plan 1.
När du kommit ner till plan 1 så väntar du på att dörren öppnas.
Den sista dörren öppnar du själv genom att trycka på knappen.
Tack för besöket!!!

KONTAKT
Adress till häktet Huddinge om du ska besöka:
Björnkullavägen 11
141 51 Huddinge
Postadress till häktet om du vill skicka brev:
Skriv namnet på den du vill skicka till
Häktet Huddinge
Box 1244
141 25 Huddinge
Telefon: 08-559 390 40

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

HÄKTET HUDDINGE
Box 1244
141 25 Huddinge
www.kriminalvarden.se

