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Eders Koto, Hussein, Moe, Emdad,
Akil och Abdifatha är hjälptränare
för sambafotbollen.

Med det vackra
spelet som förebild
Det är en mörk och ruggig
oktoberkväll men vid Hässelbygårdsskolan sjuder
fotbollsplanen av energi och
brasilianska takter. Det är
dags för veckans sambafotboll!
Nittio barn och ungdomar
har trotsat kylan och samlats
på fotbollsplanen. Oskar
Hovgren och Sofian Satib,

båda elva år, brukar vara
med och spela.
– Det är kul att spela här,
tycker Oskar. Vi lär oss att
dribbla snyggt och Sofian
konstaterar:
– Förut var vi dåliga men
nu är vi stjärnor!
Skapar relationer
Ett års spel i en brasiliansk fotbollsklubb räckte.

2 Stockholmshemmet Special – Hässelby Hösten 2012

Med det
brasilianska ”jogo
bonito”,
det vackra
spelet, som
inspiration
Erik Johansson
kom Erik
arbetar numera
heltid med sambaJohansson
fotbollen.
tillbaka
till Sverige och grundade
Sambafotbollsskola 2003.
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utan tvång och press – det
ska bara vara roligt!
– Det handlar mycket
om att skapa relationer och
stärka barnen. Vi vill bygga
en värdegrund som utvecklar
dem inte bara som fotbollsspelare utan även som människor, säger Erik.

Abdillahi Ali King är 14 år och spelar
även sambafotboll i skolan.

Idag heter företaget Samba
Football Academy och har
engagerat tusentals barn och
ungdomar sedan starten.
Syftet är att sprida fotbollens
positiva budskap.
– Jag vill inspirera med det
brasilianska spelet, med mindre fokus på resultatet och
mer på spelet och glädjen,
säger ”Samba-Erik” som han
också kallas.

Pelada är ordet för spontanfotboll i Brasilien och
det är vad sambafotbollen
handlar om. Så gott som
varje lördagskväll året om
är planen öppen för alla
mellan 7 och 17 år som vill
lira fotboll till sambamusik.
Hit är alla välkomna och det
krävs varken betalning eller
föranmälan. Dessutom ska
det vara just spontan fotboll

”Man lär sig allt om
respekt och ledarskap,
det är ett jättebra jobb.
Jag vill gärna fortsätta.”
Emdad Ebrahim är 16 år och jobbar
sitt första år som tränare.

Ger ungdomar en chans
Peladan lockar i snitt runt
80 barn och ungdomar varje
lördagskväll. Vid 19.30
drar träningen igång och
6–7 hjälptränare är med
och organiserar och tar
hand om de yngre.
– Ungdomstränarna får
utbildning, lön och erfarenhet, berättar Erik. Vi vill
engagera ungdomar och
göra dem bättre rustade för
framtiden. Det kan vara
svårt att hitta jobb när man
är 17 – nu får de en bra
referens och kan lättare gå
vidare till andra yrken.
Stockholmshem är med
och stöder Samba FA.
– Det
kändes
självklart
att bidra
till något
som kunde
engagera
ungdoThomas Ericsson,
förvaltare
marna
på kvällarna, berättar förvaltaren
Thomas Ericsson. Att det
sedan har gett så här goda
resultat, det är mycket fascinerande!
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Rent och snyggt i Hässelby

Belles Golv & Städ har fått
uppdraget av Stockholmshem att städa hela trapphusen och källarna en gång i
veckan, medan entrén städas
oftare.

OM DU BEHÖVER KONTAKTA OSS

Foto: Bengt Alm

Mer än ”bara” städning
Den nya städfirman rapporterar också till Stockholmshem
om de ser trasiga lampor,
möbler som blockerar gångar,
skadegörelse och liknande
för att öka tryggheten för
hyresgästerna.
– Belles Golv & Städ
förstår att det är viktigt för
våra hyresgäster och för oss
på Stockholmshem att det är
rent och snyggt i varje trapp-

Felanmälan
Bredbandskundtjänst
08-508 39 050
08-508 39 090
Mån–tor 07–16, fre 07–14
Övriga tider 08-660 82 00 (Akuta fel, Jouren)

Foto: Bengt Alm

– Entrén blir smutsigare,
speciellt under vintern.
Därför kommer vi tillbaka
för att städa den en gång till.
Det ska vara rent och snyggt
när man kommer hem, säger
Theodoros Ioanidis som är
vd för Belles Golv & Städ.

Sedan första oktober är
en ny städfirma på plats i
Hässelby, Belles Golv & Städ.
Maria, Giota, Natasa och
Petros ser till att Stockholmshems hyresgäster får
rena och snygga trapphus.

Giota och Natasa kommer du att
träffa i trapphuset.

uppgång. Vi ser fram emot
att ha Maria, Giota, Natasa
och Petros hos oss, säger
Stockholmshems förvaltare
Thomas Ericsson.

Störningsjouren
08-658 11 60
Fre–lör 20–04
Sön–tor 20–03

De van
anmäle ligaste felen
r du en
klast på
stockho
lm
– dygne shem.se
t runt!

Förvaltning, underhåll, tillval, störningsärenden dagtid
Mån–tor 08.15–16, fre 08.15–15
Distrikt Västerort: 08-508 39 051, Maltesholmsvägen 136, Hässelby
Växel
08-508 39 000
Mån–tor 08.15–16
Fre 08.15–15

Kontrakts- och hyresbetalningsärenden, bostadsuthyrning,
lokaler (kontor, butik, lager, hobby)
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