
Organisationen FARR har en grupp volontärer som finns till för dig som 
sitter i förvar. Volontärerna i förvarsbesöksgruppen besöker 
avdelningarna på förvaret i Märsta på onsdagar mellan klockan 18.00-
20.00.  
 
Såhär kan vi hjälpa dig: 
Vi lyssnar gärna på dig om du vill prata, behöver hjälp att förstå vad som 
står i papper/beslut från migrationsverket, försöker hjälpa dig som 
behöver ett juridiskt ombud att få det.  
Vi kan även hjälpa dig med att kontakta familj, vänner, stödpersoner, 
advokat/ombud där du har bott tidigare. Om vi kan så samarbetar vi 
gärna med de som varit involverad i dig och ditt ärende, så att du kan 
fortsätta saker som påbörjats.  
  
Vill du boka ett möte med oss - maila på e 
post: forvarsbesokmarsta@gmail.com 
Skriv ditt namn, telefonnummer, vad du behöver hjälp med och om du 
vill ha en tolk när vi träffas.  
 
  -------------------------------------- 
 
The organisation FARR (The Swedish Network of Refugee Support 
Groups) has a group of volunteers available to you when in custody. The 
volunteers in the detention visiting-group visit the detention centre at 
Märsta on Wednesdays between 18:00 and 20:00. 
 
Here is how we can help you: 
We listen to you if you want to talk or need help to understand what is 
stated in the paper / the decision of the Migration agency. We try to help 
those who need a legal representative to get one. 
We can also help you contact family, friends, people who support you, 
your lawyer or representative where you have lived before. If we can, we 
would like to cooperate with those involved with you and your case so 
that you can continue initiatives that have already begun. 
  
If you would like to book a meeting with us - email us at our e-mail: 
forvarsbesokmarsta@gmail.com 
Enter your name, phone number, what you need help with and if you 
want an interpreter when we meet. 
 

 


