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Acord Familjerådgivning HB

www.acord.se

Södermalm
Hans Larsson
073-70 70 150

info@hanslarsson.se
www.hanslarsson.se

Caroline Stenqvist
070-796 90 17

info@carolinestenqvist.se
www.carolinestenqvist.se

Katarina Bangata 56
T-bana Skanstull /Medborgarplatsen

Vasastan
Erik Netterberg
070-630 02 27

info@eriknetterberg.se
www.eriknetterberg.se

Tomtebogatan 4, 
T-bana S:t Eriksplan

Östermalm
Anette Hamrelius

0708-67 95 75
anette.hamrelius@ahpsykoterapi.se

www.ahpsykoterapi.se

Engelbrektsgatan 35 B
T-bana Tekniska Högskolan

Solna
Börje Forsell
070-791 55 81

borje@solnapsykoterapi.se
www.solnapsykoterapi.se

Östervägen 4
T-bana Solna Centrum



Kundval

Familjerådgivning är en lagstadgad
verksamhet för alla kommuner.
Några kommuner har infört kundval.

Acord Familjerådgivning HB
är utvärderat och upphandlad av

och därmed godkänd att erbjuda
kommunal familjerådgivning.
Det innebär att Ni som bor i dessa
kommuner har möjlighet att kontakta
oss för familjerådgivning.
Vi erbjuder även privat familjerådgivning
för Er som bor i andra kommuner.

Acords familjerådgivare finns på fyra 
olika adresser: Södermalm, Vasastan, 
Östermalm och Solna.

Välkommen att kontakta oss!
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Familjerådgivning

Alla kan någon gång få problem i sina
nära relationer och då kan det vara en god
idé att vända sig till en familjerådgivare.

Teman för samtalen kan beskrivas så här

-  vi kan inte tala med varandra

 -  vi har fått det svårt sedan vi fick barn

-  min partner vill separera men inte jag

-  vi är en styvfamilj och det fungerar inte

-  vi har inget sexliv / samliv längre

Vi möter par som lever i olika samlevnads-
former och vi arbetar även med relations-
problem mellan föräldrar och vuxna
barn/vuxna syskon.

I gemensamma samtal finns möjlighet att 
berätta, att lyssna och att förstå något mer
om sig själv och sin partner.

Vårt arbete bygger på frivillighet och respekt.
Vi utgår från Ert behov och engagemang.

 

Acords medarbetare är familje-
rådgivare och leg. psykoterapeuter
med lång erfarenhet av arbete med par, 
familjer och enskilda i samlevnads-
svårigheter och livskriser. 

Vi arbetar under sträng sekretess och 
för inga journaler.

Ni kan söka anonymt och samtal på
engelska eller med tolk kan erbjudas.

Målsättningen är att tillsammans med 
Er finna nya sätt att samtala och lösa 
konfliker.

Medarbetare


