Till dig som
ska på besök
hos oss

PÅ HÄKTET
SOLLENTUNA
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 eller pappa eller annan nära
släkting i häkte, fängelse eller inom frivården. Du får besöka den
du känner i häktet eller fängelset. Om du inte vill besöka är det
viktigt att du berättar det för en vuxen som du litar på.
Här berättar vi hur det går till när du besöker oss på häktet
i Sollentuna.
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Det första du ser när du kommer till häktet är stora glasdörrar.
Dörrarna är låsta och för att komma in trycker du på en knapp.
En person som arbetar på häktet som portvakt svarar. När du har
berättat vad du heter och vem du vill besöka öppnas en av dörrarna
så att du kan komma in.
Vi som jobbar här har blåa kläder och kallas för kriminalvårdare.
Vi kommer att hjälpa dig att hitta rätt. Välkommen!
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I väntrummet kan du sitta ner en stund. Vi kommer att ropa upp dig
när det är din tur att gå in på besöksavdelningen.
Om du har tagit med dig något som du vill lämna till din
förälder eller släkting vid besöket så får du först ge det till en
kriminalvårdare. Kanske har du ritat en teckning.

5

Här får du hänga av dig din jacka, mobil och andra saker i ett
klädskåp.

6

7

Har du tagit med dig några saker lägger du dem i en grå låda.
Ibland kan du även behöva lägga dina skor i lådan.
Efter det åker lådan på ett rullband in i maskinen. Sakerna
röntgas, som på en flygplats, så att personalen kan se hur sakerna
ser ut inuti.
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Alla som kommer på besök går sedan igenom den gråa bågen som
piper om den känner av metall. Om bågen piper kan personalen
behöva söka över dina kläder med något som kallas för handdetektor

eller ”spade”. Den piper när den känner av metall. Det känns
ingenting.
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Det finns också en jättesnäll hund som heter Caztor som tycker om
att nosa. Caztor jobbar också på häktet Sollentuna tillsammans med
oss. Ibland vill Caztor komma fram och nosa på besökarna för att se
så att de inte har tagit med sig något som de inte får ta in på häktet.
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Alla som kommer på besök får åka upp med
hissen till besöksavdelningen. Ibland kan
du behöva vänta en stund innan du kan
träffa din förälder eller släkting.
Personalen bakom glasrutan berättar för
dig vilket nummer rummet har som du ska
träffa din förälder eller släkting i.
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Här får du träffa din förälder eller släkting. I besöksrummet finns
det leksaker, ritblock, kritor och böcker som du gärna får låna under
besöket.
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Kanske vill ni rita, läsa eller pyssla med något tillsammans.
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Utanför besöksrummet
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.
När besöket är slut går du
ut samma väg som du kom
in. Du åker ner i hissen
igen och går igenom den
gråa bågen. När du går ut
gör det inget om det piper.
Sedan öppnas en dörr och
du är tillbaka vid de röda
skåpen.

KONTAKT
Har du frågor och funderingar eller vill du prata men en
vuxen som lyssnar och förstår din situation inför exempelvis
ett besök? Då kan du ringa till häktet och be att få prata med
ett barnombud.

Barnombudet är den som tar hand om frågor som handlar om
barn. Du kan ringa på telefonnummer: 08-559 456 31
Adress till häktet om du ska besöka din förälder eller släkting:
Tingsvägen 9 i Sollentuna
Om du vill skicka ett brev till din förälder eller släkting:
Häktet Sollentuna
Box 819
191 28 Sollentuna
(Skriv din förälders 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.

HÄKTET SOLLENTUNA
Tel 08-559 456 00
E-post: sollentuna.vo@kriminalvarden.se
www.kriminalvarden.se

