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FAMILJECENTRALEN 
VÄXTHUSET

-en mötesplats för alla familjer med barn i åldern 0-6 år



På Familjecentralen Växthuset arbetar vi förebyggande 
för barns hälsa och utveckling. Att ge föräldrastöd
i olika former är en central uppgift i vårt arbete. I familje-
centralen ingår barnavårdscentral, öppen verksamhet, 
kvinnohälsa och socialtjänstens råd och stöd.
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Öppen verksamhet
Till öppen verksamhet är du välkommen som är nybliven 
förälder och/eller har barn upp till sex år. Vi träffas, umgås, 
sjunger, fikar och pysslar. Vi byter erfarenheter och du kan 
få råd och stöd i föräldrarollen av vår personal. Vi bjuder 
också in gäster och samtalar kring olika teman. Vi har 
delat in verksamheten i två olika grupper:

• Babygruppen träffas onsdagar 10-12 och är en mötesplats
  för dig med barn upp till ett år (syskon kan inte vara med). 

• Småbarnsgruppen träffas torsdagar 13.30-15.30 och är
  en mötesplats för dig med barn upp till sex år (eventuellt
  äldre syskon). 

Barnhälsovården
Barns hälsa och utveckling är viktigt. Därför erbjuder vi 
kostnad sfria hälsoundersökningar till alla barn i förskole-
åldern. De utförs ibland av läkare men oftast av sjuk-
sköterska och omfattar barnets utveckling, vaccinationer 
och samtal om barnets hälsa. Vid behov förmedlar vi också 
kontakt med läkare, logoped, barnhälsovårdspsykolog, 
dietist och familjepedagog. Du har också själv möjlighet 
att kontakta logoped för frågor om ditt barns tal och språk 
eller barnhälsovårdspsykolog via vår servicetelefon.

Familjecentralen Växthuset



Vi arbetar förebyggande för barns hälsa o
ch utvec

klin
g



Vi arbetar förebyggande för barns hälsa o
ch utvec

klin
g



Råd och stöd
Hos oss på Växthuset kan du få råd och stöd av personal 
från socialtjänsten. Du kan få rådgivning kring föräldra- 
skapet, om ditt och ditt barns behov, familjelivet och andra 
sociala frågor. Om du vill kan vi också förmedla kontakt till 
andra aktörer i samhället som kan ge stöd.

Verksamheten är frivillig och kostnadsfri. Vi har alla tystnadsplikt!
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Ta gärna kontakt med oss på familjecentralen Växthuset!
• Öppen verksamhet 0120-832 26, 0703-832 126

• Barnhälsovård 010-105 97 30 tidsbokad mottagning,
   telefontid vardagar kl 10.00-11.00

• Kvinnohälsan 010-105 94 25, telefontid måndag-torsdag  
   kl 07.00-16.30 och fredag kl 07.00-15.30

• Råd och stöd 0120-832 26, 0703-832 126

Andra verksamheter tillhörande familjecentralen Växthuset:
• Logoped, Universitetssjukhuset i Linköping 010-103 04 24, 
   telefontid tisdagar kl 14.00-15.00

• Barnhälsovårdspsykolog, Barnhälsovårdsenheten Linköping 
   010-104 45 86, telefontid tisdag och torsdag kl 14.00-16.00



Familjecentralen Växthuset
Adelswärdsgatan 2, ingång A, 597 30 Åtvidaberg

Varmt välkommen!


