
• Asylcaféet är ett samarbete mellan Sundsvalls 
Asylkommitté och Betlehemskyrkan.

• Vi är här för att ge råd till dig i din asylprocess.

• Från klockan 18 tar vi emot besökare och 
skriver upp personer för rådgivning. 

• Varje person som skriver upp sig får max 30 
minuter med en rådgivare. Vi ber dig respektera 
det, så att vi hinner träffa alla som behöver hjälp. 

• Alla rådgivare och andra som hjälper till på Café Exil 
gör det ideellt och på sin fritid. Ingen får betalt.

Välkommen till oss på Café Exil!
Vi har öppet på onsdagar kl 18.00-20.00

rådgivning

Så här fungerar rådgivningen på Café Exil

Du som besöker oss för första gången
• För att vi ska kunna ge dig så bra råd som 

möjligt är det bra om du kontaktar oss tidigt i 
din asylprocess.

• Läs gärna Goda Råd, som finns på många 
språk och innehåller mycket information som 
kan vara bra för dig. 

• Ta med dig alla papper som rör din asylutredning.

Du som har besökt oss tidigare
• Har det hänt något i ditt ärende sedan du var 

hos oss sist? I så fall är det viktigt att du har 
med dig dina nya handlingar.

• Du är alltid välkommen till Café Exil. Men 
om det inte har hänt något nytt i ditt ärende 
sedan ditt förra besök, kan det hända att våra 
rådgivare inte har möjlighet att prata med dig. 

Ë Ë

T h u l e g a t a n  2 1  S u n d s v a l l

Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta 
fristad från förföljelse.

Artikel 14 ur FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna.

©
 S

un
ds

va
lls

 A
sy

lk
om

m
itt

é 
• 

m
aj

 2
01

5 
• 

KR


