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Sven Svensson
Södra Storgatan 40
252 53 Helsingborg

Formatmallsdefinition: Normal;Bröd9.5/13:
Teckensnitt:Arial, 9 pt, Avstånd Efter: 0 pt
Formatmallsdefinition: Sidhuvud: Teckensnitt:Arial,
7,5 pt, Inte Versaler, Vänster, Tabbstopp: 7,32 cm,
Centrerad + 14,65 cm, Till höger
Formatmallsdefinition: Sidfot: Teckensnitt:Arial,
Tabbstopp: 7,32 cm, Centrerad + 14,65 cm, Till höger

Hej, XXX!
Mitt namn är Linda Lundgren och jag arbetar som brottsofferstödjare
på Socialförvaltningen i Helsingborg. Från polisen har jag fåttJag får
information från polisen om brott som begås mot barn och ungdomar.
Jag har blivit informerad om att XX utsatts för xxx DATUM. Jag vill med
detta brev erbjuda dig som blivit utsatt för brott eller till dig som
ärblivit vittne till brott möjligheten till råd- och stödsamtal. Jag har
sekretess och hjälpen är kostnadsfri.

Formatmallsdefinition: Brödtext;HBG - Brödtext:
Teckensnitt:Cambria, 10 pt, Avstånd Efter: 10 pt,
Radavstånd: exakt 13 pt
Formatmallsdefinition: Rubrik
Formatmallsdefinition: Revision
Formatmallsdefinition: Ballongtext:
Teckensnitt:(Standard) Lucida Grande, 9 pt
Formatmallsdefinition: Adressat
Formatmallsdefinition: Webbadress
Formatmallsdefinition: Avsändare nivå 2

Att utsättas för brott eller varabli vittne till brott upplevs ofta som
kränkande och detta påverkar människor på olika sätt. Det är vanligt att
mandu inte känner igen sigdig själv och sinadina egna reaktioner och
att mandu mår dåligt av det inträffade. Det kan också dyka upp många
frågor, som till exempel: ”Vad händer vid en polisutredning?”?”, ”Varför
blev just jag utsatt” och ”Hur går en rättegång till?” Då kan mandu
behöva någon att prata med. Du och dina anhöriga kan också få
praktiska råd och information.

Formatmallsdefinition: Sidhuvud1
Formatmallsdefinition: Kommentarer
Formaterat: Teckensnitt:Arial, 13,5 pt, Teckenfärg:
Text 1
Formaterat: Rubrik 1;HBG - Huvudrubrik, Tabbstopp:
Inte vid 9,5 cm + 14 cm
Formaterat: Teckensnitt:Arial, 13,5 pt, Teckenfärg:
Text 1
Formaterat: Inte Färgöverstrykning
Formaterat: Inte Färgöverstrykning
Formaterat: Teckensnitt:Inte Kursiv

Om det är något du undrar över eller om du vill boka tid för samtal når
du mig på telefon 042-10 37 36 eller e-post
linda.lundgren@helsingborg.se. Om jag inte kan svara, går det bra att
lämna ett meddelande på telefonsvararen, så ringer jag upp dig.

Socialförvaltningen

Bredgatan 17∙ Postadress 251 89 Helsingborg ∙ Växel 042-10 50 00 ∙ socialnamnden@helsingborg.se

helsingborg.se

DATUM
TYP AV BREV

Med vänliga hälsningar
Linda Lundgren
Socialsekreterare

