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

På Crossroads kan du få kontakt med personal som erbjuder rådgvning
och information om hur det svenska samhället fungerar och hur man kan
etablera sig i Sverige som EU-medborgare eller tredjelandsmedborgare
med uppehållstillstånd i ett annat EU-land. Ett stort antal olika språk talas
på Crossroads vilket ger möjlighet att få konsultation på många olika
europeiska språk.

Deltagare på Crossroads blir erbjudna frukost, dusch, möjlighet att tvätta,
byte av kläder (vid behov), olika kurser och andra tjänster helt
kostnadsfritt. Crossroads har en separat kvinnoavdelning.

/Crossroads



Hitta hit och kontakta oss

Adress: Tullvaktsvägen 2, Plan 1. 115 56  Stockholm

Telefon: 08-684 231 50

E-post: crossroads@stadsmissionen.se

Måndag – Torsdag 

Fredag

08:30 – 15:30 
(sista insläpp 15:15)
08:30-12:00
(sista insläpp 11:45)

Lunch (måndag-torsdag)
Frukost varje dag 

13:00-14:00
08:30 – 10:30 

Dusch/ Tvättstuga 08:30 – 15:00
(fredag 08.30-12.00)

Infodisken 08:30 – 12:00
13:00-14:00 (måndag-onsdag)

Rådgivningar med EU-vägledare 08:30 – 12:00 (måndag, onsdag & 
fredag)
14:00-15:15 (måndag-onsdag)

Öppettider och aktiviteter

Bus stop 
Lindarängsvägen 
(72-76)

Crossroads

Bus stop Frihamnen 
(1-91-72-76)

Gärdet T-bana



Gruppaktiviteter och kurser

Crossroads kan erbjuda olika typer av kurser: 

 Språkkurs i svenska

 Samhällsorienteringskurs

 Jobbsökarkurs (du måste vara EU-medborgare eller ha ett permanent 
uppehållstillstånd i ett EU-land med status som varaktigt bosatt för
att deltaga).

 Alfabetisering

 Andra kurser beroende på våra kurslärares tillgänglighet. 

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

Ytterligare  tjänster

Medicinsk konsultation* Onsdagar 09:00 – 11:45

Skapande av CV, Personligt 
Brev samt översättning av 
dokument

* I samarbete med Läkare i världen. 



Tillfälliga boendemöjligheter

 58 sängar i Gamla Stan på boendet Nattstad endast för personer över
18 år. –Varje rum har 4 – 6 bädd. Enkelt kök, vardagsrum, badrum,
datorer, tvättstuga finns.

 Hyran är 70 SEK per natt för en sängplats. Kan hyras i max 3 månader.
För att komma ifråga måste man deltaga I en obligatorisk intervju på
Crossroads.

Crossroads Personal

Verksamhetschef Sepideh Erfani

Verksamhetsledare Delphine Hobé

EU-vägledare Arantxa Castillo Zubiria
arantxa.castillo@stadsmissionen.se

Valerio Pierantozzi
valerio.pierantozzi@stadsmissionen.se

Assisterande EU-vägledare Alexandra Eugenia Radu 
Ibrahim Janneh 

Köksansvarig Abdul Wasi Shirzad 


