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UNG är för personer mellan 15 och 25 år med
intellektuella eller fysiska funktionsnedsättningar.

Skanstull
BUSS 3, 4

Södersjukhuset

Vi är en del av Habilitering & Hälsa i Stockholms
läns landsting.

Tideliusgatan 12, Rosenlund
Box 17056, 104 62 Stockholm
08-123 35 175
ung.slso@sll.se
habilitering.se/ung

September 2017

Pendeltåg: Åk till södra station, uppgång Rosenlundsgatan
Tunnelbana och buss: Åk till Skanstull. Ta buss 3 mot Södersjukhuset eller buss 4 mot Radiohuset. Gå av vid hållplatsen
Rosenlund eller åk till Zinkensdamm och ta buss 4 mot
Gullmarsplan.
Buss: nummer 3, 4, 74 och 164 trafikerar hållplats Rosenlund.
Bil: Kör in på Blekingegatan och direkt till vänster in på Tideliusgatan. Parkera i parkeringsgaraget under huset eller på gatorna i
närheten.

UNG samtalsgrupper
Vad kan du göra på UNG?
På UNG får du träffa andra ungdomar/unga vuxna 1 gång i veckan
under 1 timme och 30 minuter. I gruppen kan du prata om livet,
kärleken, kompisar, sexualitet, bostad, jobb, din funktionsnedsättning och annat du vill prata om.
Vem får vara med i grupp på UNG?
UNG är för personer mellan 15-25 år med IF (intellektuell
funktionsnedsättning, hette tidigare utvecklingsstörning) eller
fysiska funktionsnedsättningar.

Var finns UNG?
På Rosenlund, Tideliusgatan 12, plan 3
Samtalsledarna på UNG heter:
Ellinor Isfors
Sofia Bäckström
Ola Melén

Hur många personer är med i en grupp?
Det är alltid 2 samtalsledare från UNG och cirka 8 deltagare i
grupperna. Alla deltagare är ungefär lika gamla.

Ring till oss, så bokar vi in
ett Förstabesök.
Tel 08-123 351 75

Förstabesök
Du kommer hit, får höra
mer om oss och se våra
lokaler.
Du bestämmer dig för om
UNG är något för dig, och
om du vill stå på vår väntelista.

Får jag sluta gå på UNG när jag vill?
Ja, men vi brukar säga att du ska testa att gå i gruppen några
gånger innan du bestämmer dig för att sluta.
Kostar det pengar att gå på UNG?
Nej, det är gratis.

Varför går ungdomar/unga vuxna på UNG?
För att träffa andra, bli mer självständiga, prata och lära sig mer
om viktiga saker.

Kontakt

Hur länge får jag gå på UNG?
De flesta grupper håller på ett år.

Gruppen
Alla i gruppen börjar samtidigt. Vi ses en gång i
veckan, 90 min, i cirka 1 år.

Avslut

Igen?

Vi säger hej då.

Vill du gå på UNG igen?

Gruppen tar slut.

Ring oss.

