Unizons jourtider under sommaren
1000 möjligheter
Öppet under sommaren och nås via info@1000mojligheter.se och tel 070 955 34 53 som
vanligt. Stödlinje för unga utsatta för våld i partnerrelationer: https://ungarelationer.se/ är öppen alla kvällar i veckan 20-22.
Falkenbergs kvinnojour
Öppet helgfria vardagar mellan 08:00-16:00, nå oss på 0346-82250.
Familjefridsjouren i Höganäs
Öppettiderna är samma som under resten av året klockan 8-16, vardagar samt jour under
kvällar och helger.
Fempowerment (Stockholm)
Öppet som vanligt hela sommaren, dvs. mån-fre kl. 09.00-17.00.
Freezonen (Sydöstra Skåne)
Öppet hela sommaren 8-17.
Föreningen Storasyster
Chatt- och mejljour har öppet som vanligt under sommaren. Chatt mån-tors 20.00-22.00, sön
16.00-18.00.
Guldstadens kvinnojour (Skellefteå)
Öppet alla vardagar förutom helger och helgdagar. Öppet från 08.00 till 16.30.
Helsingborgs kvinnojour
Öppet 08.00-17.00 på vardagarna och vissa lördagar. Chatten är öppen som vanligt på
måndagar mellan 15-16.30. I övrigt nås jouren på de vanliga kanalerna, via hemsidan, mail
eller telefon.
IKKR Kvinnojouren Nina (Järfälla)
Telefonjouren öppet som vanligt, 070-7178577.
Unizon samlar över 140 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna
stöttar, skyddar, förebygger och påverkar utifrån en kunskap om våld, genus och makt

Juventas ungdomsjour (Södertälje)
Jourchatten bemannad och öppen som vanligt under sommaren, tisdagar mellan 18:30-21:00.
Kvinnojouren Anna (Upplands-Bro)
Öppet som vanligt, 8-16.30 på vardagar och jourtelefon 16.30-22 vardagar och 10-22 helger.
08-582 40 999.
Kvinnojouren Borås
Öppet som vanligt
Kvinnojouren Enköping
Telefonen är öppen måndag-torsdag 8:30-14:30, fredagar 8:30-11:00
Kvinnojouren Embla (Sölvesborg)
Alla dagar mellan 8- 22.00 hänvisning till sociala beredskapsjouren i kommunen, övrig tid
Kvinnofridslinjen 020- 505050. Eller hemsida www.kvinnojourenembla.se. Anställd som
alltid är tillgänglig dagtid 8-16 må - fr har semester v 31, 32 o 33, åter igen v 34.
Kvinnojouren Frideborg (Varberg)
Öppet som vanligt under sommaren: Måndag till fredag: 9:00-16:00 (jourtelefon: 17:0022:00). Lördag och söndag: jourtelefon 09:00 - 22:00.
Kvinnojouren Huddinge
Kontoret är bemannat hela sommaren med minst en personal måndag – fredag 900-1530,
måndagar 1800-2000 och lördagar 1000-1200. Telefonjour samma tider plus måndagar 18002000 och lördagar 1000-1200.
Kvinnojouren Halmstad
Öppet hela sommaren
Kvinnojouren i Jönköping
Öppet som vanligt (mån – fre 8.30 – 16.30) under sommaren och man når jouren bäst på
växelnummer 036-16 36 82. Tjejjourens chatt stängd för sommaren, öppnar igen i mitten/
slutet på augusti.
Kvinnojouren Karlskrona

Öppettider är måndag - fredag kl. 8-17 året om. Kvällar och helger/ röda dagar hänvisar vi
till Kvinnofridslinjen på vår telefonsvarare. För kvinnor som är placerade i skyddade boenden
finns jourtelefon så personal kan nås dygnet runt.
Kvinnohuset Kassandra (Göteborg)
Öppet hela sommaren vardagar 8.30 - 16.00. Utöver det telefonjour för de boende dygnet
runt.
Kvinnohuset Tranan
Öppet som vanligt.
Kvinnojouren Kerstin Lidingö
Telefonjour öppet som vanligt.
Kvinnojouren Kullan (Falun/Säter)
Öppet hela sommaren, mån-fre med möjlighet till kontakt via telefon mellan 10:00-15:00 på
023-125 15.
Kvinnojouren Liljan (Älvkarleby)
Samtalsstöd hela sommaren dygnet runt.
Kvinnojouren Linnéan (Lidköping)
Öppet som vanligt under sommaren
Kvinnojouren MOA (Eskilstuna)
Öppet hela sommaren. Telefonnummer 016-512109 vardagar mellan 8-16.
Kvinnojouren Nike (Gällivare)
Har öppet som vanligt under sommaren, dvs 7.00-22.00 alla dagar i veckan.
Kvinnojouren Sigtuna
Öppettider under sommaren är som vanligt; måndag-fredag 8-17, jourtelefon vardagskvällar
18-22 och helger 10-22.

Kvinnojouren Solrosen (Heby)
Telefontid mån-fre kl. 9.00-14.30, 070 461 03 61. kvinnojouren@solrosenheby.se.
Kvinnojouren Täby-Danderyd
Ordinarie öppettider.
Kvinnojuren Viljan (Ljusdal)
Jourtelefon 17-22 vardagar och 15-22 helgdagar.
Malmö Kvinnojour
Måndag + fredag 10.00-14.30, tisdag-torsdag 10.00-15.30.
Novahuset (Linköping)
Öppet som vanligt.
nxtME (Stockholm)
Stödlinjer och chatt har öppet som vanligt. Kontoret är bemannat under sommaren som
vanligt, mån-fre 9-16.
Rise - Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen
Stödtelefon och stödmail har öppet hela sommaren. Stödtelefon måndagar 20-21 och
torsdagar 10-11, telefonnummer 08-696 00 95. Stödmail: stod@rise-sverige.se
Sollentuna kvinnojour
Öppet hela sommaren vardagar 8 – 16.00.
Somaya kvinno- och tjejjour (Spånga)
Vanliga öppettider under sommaren, med undantag för röda dagar. Telefontider 9-16
(lunchstängt 12-13) under vardagar.
Stjärnjouren
Öppet som vanligt i sommar. Måndagar och torsdagar kl. 18-21. Tisdagar kl. 15-17. Onsdagar
(chatt med jurist) kl. 18-20 (sommarstängt v. 28-32).

Tjejjouren Elina (Skövde)
Jouren är öppen onsdagar 18-21 som vanligt.
Tjejjouren Magnolia (Borås)
Chatten öppen varje onsdag mellan kl. 19-21 ändå fram till v.35
Tjejjouren Mira (Nyköping)
Chatt: Onsdagar 19:00 och 21:00. Mejl övriga tider: jour@tjejjourenmira.se
Tjejjouren Pax (Nynäshamn)
Chatten öppen varje lördag mellan kl.16-18 hela sommaren.
Stödmail tjejjourenpax@gmail.com är öppen hela sommaren.
Tjejjouren Rut (Ronneby)
Chatten öppen varje söndag hela sommaren.
Tjejzonen, Stockholm
Begränsade öppettider 18 juni-12 augusti. Under denna tid är sommarchatten öppen kl. 20-22.
Övrig tid öppet som vanligt.
Ungdomsjouren Bellis (Österåker)
Chatten öppen alla söndagar mellan 18-20 hela sommaren, utom juli.
Ungdomsjouren Tigerlilja (Varberg)
Öppettider som vanligt i chatten, måndagar och torsdagar 19-21. Resterande verksamhet
semesterstängt v.29-34.
Uppsala tjej- och transjour
Under juni, juli och augusti har chatten öppet torsdagar kl 19-21. Frågelådan är öppen hela
sommaren.
Villa Karins kvinnojour (Göteborg)
Öppen hela sommaren

Värnamo kvinnojour
Öppet som vanligt, både för placering samt för stödsamtal via telefon, telefon är öppen alla
dagar 8.00-22.00

SEMESTERSTÄNGT
Kvinnojouren Annfrid (Södertälje)
Stängt under 4 veckor i sommar, vecka 28-31.
Kvinnojouren Pax
Sommarstängt för kvinnojouren under veckorna v.27,28,29,30. Sen har vi jouren öppen som
vanligt, helgfri mån-fre kl.9-15.
Guldstadens tjejjour (Skellefteå)
Sommarstängt juli.

