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Central lokal
blir ungdomskafé
i Skarpnäck

Samverkan
Stockholmshems
nyckel till framgång

Anna Bergman och Tolou Oskooei
är fältassistenter i Skarpnäck.
Tillsammans med Stockholmshem
planerar de en ungdomsgård i området.

Därför satsar vi
på Skarpnäck

Vänliga hälsningar

PELLE BJÖRKLUND
VD, STOCKHOLMSHEM

Här är lite av det som händer i
ditt område under 2008/2009:
• Uteplatser, spaljéer, bollplank m m har
rustats upp – lagats och målats – på
alla gårdar.

Lokal för unga –
mötesplats
på Skarpnäcks Torg
Anna Bergman och Tolou Oskooei, fältassistenter i Skarpnäck, och ungdomsrådets Ida Wiander (mitten) ska
tillsammans med Stockholmshem skapa en ny mötesplats för unga i stadsdelen.

Ett välbehövligt tillskott i Skarpnäck. Så kan den
blivande ungdomsgården på Skarpnäcks Torg
bäst beskrivas. Ett nybildat ungdomsråd ska vara
med och forma innehållet och Stockholmshem
sponsrar med hyran och renoveringen av lokalen.
Ungdomsrådet i Skarpnäck består av åtta engagerade
ungdomar från stadsdelen som tillsammans med Stadsdels
förvaltningens fältassistenter ska vara med och forma inne
hållet i lokalen.
–Vi som fältassistenter ser att det finns ett behov av en
plats för ungdomar att träffas på i Skarpnäck. Efterfrågan
på aktiviteter är stor i stadsdelen och andra fritidsgårdar är
mycket välbesökta, berättar Tolou Oskooei, fältassistent i
Skarpnäck.
Just därför rustas just nu Stockholmshems lokal på
Skarpnäcks Torg för att bli, ja, vad som helst egentligen.
Ungdomsrådet träffas varje vecka och har fått ge sina syn
punkter på utformningen.
–Ett fik, fåtöljer, datorer, spel och sånt. Det här ska blir
en plats där ungdomar kan träffas, säger Ida Wiander, en av

ungdomarna som sitter med i rådet.
Lokalen blir en ny mötesplats för unga
i Skarpnäck. Renoveringen pågår för fullt,
bland annat målas väggarna och en ny entré
byggs.
–Det här är en riktad verksamhet, som
kommer att se ut som på många andra ung
domsgårdar, men nu flyttar den till ett mer
centralt läge, mitt i Skarpnäck, säger Anna
Bergman, fältassistent.
Verksamheten kommer att drivas av
Skarpnäcks Stadsdelsförvaltning, Resursen
heten för barn och ungdom, med syfte att
erbjuda aktiviteter för unga i stadsdelen.
–Det här är viktigt för att få in ungdo
marna från torget på kvällarna, avslutar Ida.
Stockholmshem sponsrar lokalen, som
blir granne med Stockholmshems distrikts
kontor, med hyran och renoveringskostna
derna. Verksamheten väntas slå upp sina
dörrar någon gång efter årsskiftet.

• Portarna byts ut för att öka tryggheten
i trapphusen.
• Cykelrum och allmänna utrymmen röjs
med jämna mellanrum från bråte och
har målats. Belysningen har förbättrats.
• Trapphus har vid behov målats om.
• Samverkansmöten med polis, föreningar
och andra aktörer i området genomförs
regelbundet.
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Nu är det snart ett år sedan vi
på Stockholmshem öppnade
fyra nya distriktskontor i Väs
terort, Innerstaden, Sydvästra
och Sydöstra Stockholm.
Kontoren öppnades för
att enklare kunna göra olika
lokala insatser i olika stads
delar efter behov. Det har vi
också gjort genom att börja
satsa extra på trygghet och
trivsel i några utvalda bostads
områden.
Skarpnäck är ett av dessa,
bland annat för att vi sett i
våra hyresgästenkäter att du
och dina grannar tycker att
tryggheten kan bli större i
området.
Här intill kan du läsa mer
om vad vi gör just nu och vad
som är på gång framöver. För
det är ju så, att öka tryggheten
och trivseln i ett bostadsom
råde tar ofta tid. Det kräver
också mångas engagemang.
Vi som hyresvärd kan
göra en hel del på egen hand,
men för att våra insatser ska
bli bestående behöver vi ett
gott samarbete med dig som
hyresgäst, stadsdelsförvalt
ningen, närpolisen, föreningar,
skolor, företagare och andra.
Jag hoppas att även du
vill vara med i detta samar
bete på det sätt som passar
dig. Har du idéer om hur du
eller andra i Skarpnäck kan
bidra är du välkommen att
kontakta ditt distriktskontor.
Adress och telefon hittar du
på sista sidan.

Vad gör Stockholmshem
i Skarpnäck just nu?

• Allmänna utrymmen gås igenom med
jämna mellanrum och skadegörelse
åtgärdas. Trasigt kakel har bytts ut och
trasiga lampor ersatts.
• En lokal på Skarpnäcks Torg renoveras
för att fungera som ungdomsgård för
unga i området. Stockholmshem sponsrar
med hyran.
• Trygghetsvandringar på kvällar och
nätter genomförs tillsammans med
Fittja Drift & Underhåll.
• Mopeder i området inventeras för att komma
till rätta med buskörning och stölder.
• Ett system för elektroniska låsbrickor istället
för nycklar installeras
på prov i en fastighet på
Skarpnäcks Allé.
• Under sommaren arbetade ungdomar
hos Stockholmshems entreprenörer
med bland annat trädgårdsarbete.

Långsiktiga satsningar i Skarpnäck
Stockholmshems distriktskontor:
Förvaltning, underhåll och tillval		
mån-tor 08.15-16, fre 08.15-15
Distrikt sydöst
658 09 04
Skarpnäcks Torg 8, Skarpnäck
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Störningsärenden dagtid
mån-tor 08.15-16, fre 08.15-15
Distrikt sydöst
658 09 71

Vad händer i Skarpnäck just nu?
Vi frågade Tina Ajneling Danielsson,
Stockholmshems förvaltare i
Skarpnäck.
–För oss på Stockholmshem är det jätteviktigt att göra ett bra arbete i Skarpnäck för
att våra hyresgäster ska ha ett tryggt och
trivsamt område att bo i.
Trapphus som inte är fräscha målas
upp och ett system med elektroniska nyckelbrickor kommer att testas i vissa allmänna
utrymmen, berättar Tina.
–Först och främst måste man komma
ihåg att vårt arbete i Skarpnäck är långsiktigt. Många boende kanske inte märker
några stora förändringar på en gång, det är
snarare många, små insatser som tillsammans
gör förändringen.
–Under nästa år fortsätter våra krafttag på underhålls- och trygghetsåtgärder.
Satsningen på ett ungdomscafé är också
väldigt viktig, ungdomarna i området behöver
någonstans att samlas, säger Tina.

Om du behöver kontakta oss:
Felanmälan
720 77 00
mån-tor 07-16, fre 07-14
Akuta fel, Jouren
övriga tider

660 82 00

Störningsjouren
658 11 60
fre-lör 20-04, sön-tor 20-03
Bosvar, interna kön
öppet dygnet runt

619 87 70

Kontraktsärenden
658 06 55
mån-tor 08.15-16, fre 08.15-15
Hyresbet.ärenden
658 08 00
mån-tor 08.15-16, fre 08.15-15
Lokaluthyrning 		
mån-tor 08.15-16, fre 08.15-15
Kontor, butik,
lager, hobby
658 05 34/35/38
Växel
658 05 00
mån-tor 08.15-16, fre 08.15-15
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