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Det er svært at være alene om at 
stoppe med at ryge hash eller tage 
andre stoffer.

Men vi kan hjælpe dig

Du kan få 2-3 personlige eller telefoniske samtaler.  
Sammen finder vi ud af, hvordan du bedst muligt  
kommer videre. 

Vi har tavshedspligt, og dit navn bliver ikke 
registreret nogen steder.
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Ring og lav en aftale med 

Pitstop: 2069 2833

Mandag – torsdag  kl. 9.00-15.30

Fredag    kl. 9.00-14.00

Du kan også sende os en mail på  

Pitstop@ishoj.dk, så kontakter vi dig.
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