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Uppmuntran för
bättre betyg
Källarlokalen på Ljungbyplan ser inte speciell ut
på utsidan. Men där inne
pågår aktiviteter för fullt.
Stockholmshemmet hälsade
på när läxläsning stod på
schemat i Rinkeby.
Abdullahi Elmi kom till Sverige från Mogadishu för 22
år sedan. Nu jobbar han som
lärare till vardags och driver
projektet Fokus på förorten
på den tid som blir över.
Fokus på förorten finansieras
av Allmänna arvsfonden
och är ett komplement till
de ”formella” krafter, alltså
skola och myndigheter, som
redan verkar i Järva.
– Jag vill synliggöra de
problem som många här har

men också hjälpa de boende
i området att förstå det nya
samhälle som de lever i. Det
svenska skolsystemet och
den svenska sjukvården är
väldigt olik den många är
vana vid från sina hemland,
säger Abdullahi Elmi.
Stort engagemang
Tre kvällar i veckan kan barn
och ungdomar i Rinkeby
bland annat träffa andra
boende och få hjälp med läxläsning av kunniga studenter
och vuxna i lokalen på
Ljungbyplan 16. Där ordnas
studiekvällar med handledning av skolarbete, studieteknik och allmän kunskap.
– Vi riktar oss till Stockholmshems hyresgäster i
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Rinkeby. Vi vill att man ska
vilja engagera sig i området
som man bor i och bli en
aktiv del av det som händer
här, säger han.
Många har kommit till
Sverige sent i skolåldern
och har inte många år på
sig att lära sig allt man ska
kunna för att gå ut nian med
fullständiga betyg. En annan
viktig del är att uppmuntra
till lärande, säger han.
– De här barnen saknar
inte kapacitet – tvärtom ser
jag minst lika mycket styrka
som hos andra barn. Däremot
saknar de uppmuntran från
föräldrar och andra vuxna.
Utvecklas genom vuxna
För att skapa mer engagemang hos föräldrar arrangerar man kvällar för vuxna.
– I Somalia sköter skolan
barnuppfostran, men här i
Sverige förväntas föräldrar
ta ett större ansvar och det
kan kännas nytt för många
som just kommit hit, säger
Abdullahi Elmi.
Integrationen i Sverige
måste börja direkt och fortsätta. Därför samarbetar
projektet med Jobbtorget
och andra myndigheter för

RINKEBY

Abdullahi Elmi och projektet Fokus
på förorten ger unga möjlighet till
bland annat läxhjälp efter skoltid och
vuxna chansen att ”hitta rätt” i till
exempel den svenska sjukvården.

att hjälpa de nyanlända att
snabbt komma in i hur det
svenska samhället fungerar.
– Det är genom föräldrarna
som barnen kan utvecklas,
säger han.

– Barn är det viktigaste vi
har, säger Abdullahi Elmi.
Det är framförallt kapacitet,
vilja och stöd som krävs.

Ska ge stöd
Stockholmshem är en av
aktörerna i arbetet, som
också ger barnen möjlighet
till studieresor och studiebesök som många annars
inte får chansen att göra.
Tillsammans med Hyresgästföreningen blir det till exempel en resa till Åland.

I Stockholmshems lokal på
Mjölbyplan 17 B träffar du
områdesvärden Mikael Holmberg. Där kan du få svar på
frågor som rör det mesta kring
ditt boende. Lokalen är öppen
efter överenskommelse.
Ring distriktskontoret för att
boka tid, tel 08-508 39 051.

Kapaciteten och viljan
finns där – vi ska bara se
till att vara det stöd som de
behöver, säger han.

Stockholmshem
nu i Rinkeby!
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Utomhus-kul för unga i Rinkeby
Foto: Janis Lukas

Intill Bredbyskolan och
Rinkebyskolans fotbollsplaner ligger Parkleken
Rinken.

OM DU BEHÖVER KONTAKTA OSS

Passa på att göra ett besök
om du är ute i Rinkeby. Här
har de allra minsta och lite
större barnen massor av
roligt att göra tillsammans
med mamma och pappa.
På konstgräsplanerna intill
kan man såklart ägna sig åt
de flesta sporter – kul för de
äldre!

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)

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)

Stockholmshemmet är en informationstidning för AB Stockholmshems hyresgäster. Adress: Hornsgatan 128.
Box 9003, 102 71 Stockholm. Tel: 08-508 39 000. Fax: 08-508 39 099. Hemsida: www.stockholmshem.se.
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