
/Crossroads

Crossroads är ett rådgivnings- och stödcenter för EU- och 
tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd i ett annat EU-
land, som lever i utsatthet eller hemlöshet i Stockholm.

På Crossroads kan du besöka vårt dagcenter och prata med 
personal  som ger information och erbjuder rådgivning. 
Crossroads är öppen för de som är EU- eller 
tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd i ett annat EU-
land.  Ett stort antal olika språk talas på Crossroads vilket ger 
möjlighet att få konsultation på flera olika språk. 

Bas behov:
På vårt dagcenter finns  separat kvinno- och mansavdelning för 
dusch, möjlighet till tvätt och byte av kläder (vid behov). Det 
finns en gemensam yta där alla kan få frukost, lunch och 
använda datorer.



Hitta hit eller kontakta oss

Adress: Tullvaktsvägen  2, Plan 1, 115 56  Stockholm

Telefon: 08-684 231 50

E-post: crossroads@stadsmissionen.se

Gärdet T-bana

Crossroads

Busshållplats 
Frihamnen (1-91-
72-76)

Busshållplats 
Lindarängsvägen 
(72-76)

Måndag – torsdag 08:30 – 15:00 (Sista insläpp 14:45)
Aktiviteter stängd 12.00 – 13.00
Fredag 08:30 – 12:00 (Sista insläpp 11:45)

Frukost varje dag 08:30 – 10:30 
Lunch (måndag-torsdag) 13:00 – 14:00

Dusch och Tvättstuga 08:30 – 14:45 (måndag-torsdag)
- Fredagar 08:30 – 11:45

Infodisken, 08:30 – 14:45 (måndag – onsdag)
rådgivning med EU-vägledare 08:30 – 12:00 (torsdag – fredag)
Stängt under lunch 12:00 – 13:00

Öppettider och aktiviteter



Aktiviteter och kurser

Crossroads kan erbjuda olika typer av aktivitet: 

 Språkcafé

 CV skrivning och möjlighet till att lära sig söka jobb  

 Fotterapeut 1 gång i månaden

 Doktor 1 gång i veckan (från Läkare I Världen), Onsdag kl 09:00 – 11:45

 Fackföreningsrepresentant 1 gång i veckan (kommer från facket för 
papperslösa)

Aktiviteterna är beroende på tillgänglighet av volontärer . 

För mer information om vilka kurserna som vi erbjuder, se 
informationstavlan eller kontakta personalen.



Enhetschef Josefina Streling
Josefina.streling@stadsmissionen.se

Köksansvarig Liliana Gomez
Liliana.gomez@stadsmissionen.se

EU-vägledare Olivia Strzemkowski
Olivia.strzemkowski@stadsmissionen.se

Anna-Karin Rahlén
Anna-Karin.rahlen@stadsmissionen.se

Mazin Alhassuny
mazin.alhassuny@stadsmissionen.se

Liliora Cucu
Liliora.cucu@stadsmissionen.se

Rebecka Stenberg
Rebecka.Stenberg@stadsmissionen.se
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