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Skarpnäck

Nytt och fräscht i Skarpnäck
Stockholmshem har bland
mycket annat rustat upp
balkongerna i kvarteret
Pilvingen i Skarpnäck.
Det berättar Tina Ajneling
Danielsson, förvaltare.
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Stockholmshem har bytt balkongplåtar på Flyghamnsgatan
3-11 och Pilvingegatan 8-10.
Snart har också Skarpnäcks
allé 28-36 fått nya, gröna balkongfronter.
– De gamla balkongerna
hade börjat bli slitna, så nu
har vi bytt ut plåtarna till nya,
fräscha. Det lyfter helhetsintrycket på huset, förklarar
Tina.

våren 2011

Tillsammans med områdesvärdarna Björn Håkansson, Christian
Lodenius och Joel Ström är Tina Ajneling Danielsson den som
möter dig som hyresgäst i Skarpnäck dagligen. Här står de på
en av de upprustade balkongerna.

Om du behöver kontakta oss:
Felanmälan
Akuta fel, Jouren
Störningsjouren

08-508 39 050
08-660 82 00
08-658 11 60

Förvaltning, underhåll och tillval,
störningsärenden dagtid		
Distrikt sydöst
08-508 39 054

mån-tor 07-16, fre 07-14
övriga tider
fre-lör 20-04, sön-tor 20-03

mån-tor 08.15-16, fre 08.15-15
Skarpnäcks Torg 8, Skarpnäck

Växel
08-508 39 000 mån-tor 08.15-16, fre 08.15-15
Kontrakts- och hyresbetalningsärenden,
bostadsuthyrning, bredbandskundtjänst, lokaler
(kontor, butik, lager, hobby)
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Koll på läget

Foto Janis Lukas

Arbetet för ett ännu bättre
Skarpnäck fortsätter

• Vi fortsätter upprustningen av grovsoprummen i området. Samtliga soprum
beräknas stå klara under 2011.

De senaste åren har vi gjort mycket för att
göra Skarpnäck ännu bättre. Vi har satsat
extra på trygghet och trivsel för dig och
dina grannar, men också på att öka attraktiviteten i området.

• Vi byter inredning och utrustning i sex
hissar i området.

Bland annat stödjer vi ungdomstrygghetsvärdar och samlingslokalen på Skarpnäcks
torg. Läs mer om det här intill.

• Vi fortsätter med upprustningen av
balkongplåtar på Skarpnäcks allé 36,
Horisontvägen 43-49, Segelflygsgatan 5
och Flygargatan 1-9.

I det här specialnumret av Stockholmshemmet berättar vi om några av alla saker vi
gör i området just nu. Trevlig läsning!

• Vi tittar med jämna mellanrum till trapphus och allmänna utrymmen för att
snabbt kunna åtgärda klotter och annan
skadegörelse.

INGELA LINDH, VD

Alexander Rosenqvist och Giovanni Kwiek är Skarpnäcks egna ungdoms
trygghetsvärdar. Tillsammans är de Stockholmshems extra ögon i området.

Stefan Nilsson från
”Stiftelsen På rätt väg”

Koll på utvecklingen i ”sitt” Skarpnäck
näck tillsammans. Nyckeln är att erbjuda
bra aktiviteter för unga, tillsammans med
engagerade vuxna. Det gör vi bland annat
via ungdomsgårdarna i området.
En annan del är just trygghetsvärdarna,
berättar han. Giovanni Kwiek, som bott i
Skarpnäck hela sitt liv och vuxit upp här,
Som en del av Skarpnäckslyftet och med
trivs på jobbet.
målet att göra området ännu tryggare
– En stor del av vårt jobb är att vi syns
och trivsammare, anlitar Stockholmshem
och finns i området, det skapar trygghet,
ungdomstrygghetsvärdar. I förra specialtror Giovanni. Ungdomar som till exempel
numret av Stockholmshemmet träffade vi
hänger i portarna känner igen oss. När vi
ungdomstrygghetsvärdar
kommer blir det alltid lugnt
som arbetar i Skarpnäck. Nu Fakta trygghetsvärdarna i trapphusen. Alla är vänner
har området fått egna tryggoch respekterar varandra i
• Finns i Skarpnäck tis-tor 18-24,
hetsvädar, med koll på sitt
Skarpnäck.
fre-lör 18-03
”eget” området – Giovanni
Stefan berättar att 13
• Ungdomstrygghetsvärdarna har
och Alexander. Stefan Nilsungdomar från Skarpnäck
koll på på Skarpnäck kvällstid
son från ”Stiftelsen På rätt
och Bagarmossen, varav
• Tittar till trapphus, gårdar och
väg” berättar.
några tidigare arbetat som
om det är stökigt i området
– Skarpnäckslyftet syftrygghetsvärdar, redan fått
• Trygghetsvärdarna nås på
tar till att utveckla Skarpandra jobb efter jobbet på
tel 070-444 51 65

Stockholmshems extra ögon och
öron på kvällar och helger stavas
ungdomstrygghetsvärdar. Vi träffade
Alexander och Giovanni, som skapar
ett ännu mer trivsamt Skarpnäck
– ett område de känner väl.

Stockholmshems åtgärder i Skarpnäck 2011

”På rätt väg”. Det är en bra merit och många
ser upp till ungdomstrygghetsvärdarna.
Alexander Rosenqvist tror att just förebilder är viktiga för de unga – de saknar
framtidstro.
– Men om vi gör ett bra jobb ser folk att
området förändras och förbättras. Till exempel försvinner skadegörelsen snabbare när vi
kan rapportera direkt till Stockholmshem.
Trygghetsvärdarna är mer än bara
extra ögon och öron i Skarpnäck. De kan
också vara ett sällskap hem från tunnelbanan om man känner sig orolig mitt i natten
och inte vill gå ensam hem. Samarbetet
innebär också att Stockholmshem får rapporter om bråte i trapphusen, trasiga lampor och mycket mer.
På Stockholmshem märker man att det
blivit lugnare sedan ungdomstrygghetsvärdarna började finnas till i Skarpnäck. Dessutom har ett bättre samarbete med stadsdelen och polisen bidragit. Stefan resonerar på

• Vi stödjer Läxhjälpen där elever får hjälp
med läxläsning efter skoltid.
• Vi är med och anordnar nationaldags
firande i Brandparken den 6 juni.
• Vi stödjer Spårvägens Fotbollsförening
samt Spåret FC.
• Vi samarbetar med Stadsdelsförvaltningen, närpolisen, projektgruppen
Skarpnäckslyftet, samverkangruppen,
BRÅ och föreningslivet i frågor som rör
områdets utveckling.
• Vi röjer med jämna mellanrum de allmänna utrymmena för att öka brand
säkerheten i husen.
• Vi placerar ut konstverk vid vissa entréer
för att göra dem mer välkomnande.
samma sätt.
– Vi på ”Stiftelsen På rätt väg” och
många andra satsar ännu mer på Skarpnäck. De som finns här har lokal kännedom
och förankring, och vet var problemen
finns. Trygghetsvärdarna känner många
unga i området, säger han.

