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Läs mer om boendet på nästa sida

Social resursförvaltning

www.goteborg.se/ensamkommande

Informationsmöte om nytt  
boende för ensamkommande unga

Det råder stor brist på asylboenden för ensamkommande ungdomar. 
Därför öppnar Per Wallgren AB på uppdrag av Göteborgs Stad ett nytt 
boende på Galtarö i Majblommans tidigare sommarkoloni. I samband 
med att vi öppnar vill vi bjuda in dig som är granne till ett informations-
möte. Då har du chansen att träffa personalen, få information och ställa 
frågor. Välkommen!
 

Tid: Onsdag 10 februari 2016, klockan 18
Plats: Nösnäsgymnasiets aula, Stenungsund



Boendet på Galtarö har 74 platser fördelade på fyra hus. Ungdomarna är i åldern 14-17 år 
och kommer från länder som Afghanistan, Somalia, Eritrea och Syrien. De söker skydd och 
möjlighet till ett liv i säkerhet. De bor i boendet under tiden som deras asylansökan prövas 
hos Migrationsverket.

Personal på plats dygnet runt 
Boendet kommer att vara bemannat dygnet runt och ha en gruppchef.  I varje hus arbetar 
minst två anställda samtidigt. Alla ungdomar får en kontaktperson som stöttar dem i vardagen. 
Det kan till exempel handla om stöd i läxläsning, stöd i att sköta ett eget hem eller hjälp i kon-
takten med socialsekreterare, god man eller skolpersonal. På boendet finns tydliga regler och 
vardagsrutiner, och personalen jobbar hela tiden nära de unga. 

Personalen är viktig för att skapa goda relationer och undvika konflikter. Därför har vi välut-
bildade medarbetare med erfarenhet av att arbeta med ungdomar.

Varför just på Galtarö?  
Läget med att ta emot de ensamkommande flyktingungdomarna är akut och Göteborgs 
Stad behöver boenden även i andra kommuner. Lokalerna på Galtarö fungerar bra eftersom 
de tidigare använts som sommarkoloni.

Vill du hjälpa till?  
Vill du eller din förening hjälpa ungdomarna att hitta en meningsfulll fritid? Kanske bjuda 
in till fotbollsföreningen eller träffas för att tala svenska? Du underlättar för ungdomarna att 
komma in i samhället, och lär känna nya människor på samma gång!  
Hör av dig till oss: anna@wallper.se

www.goteborg.se/ensamkommande

Social resursförvaltning
Besöksadress: Gårdavägen 2  
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Nytt boende för ensamkommande unga


