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SÄTRA

Snyggt och tryggt i Sät
Sätra ska vara snyggt och
tryggt såväl inne i hus som
ute i parker, gårdar och
gångar. Därför har Stockholmshem gett uppdraget
till samhällsengagerade Blå
Vägen Städ & Service och
familjeföretaget Entreprenör
AB Sätra.
De två företagen möts
bokstavligen i porten, för

Blå Vägen Städ & Service
tar hand om miljön inne och
Entreprenör AB Sätra om
utomhusmiljön.
– Att ha två så engagerade,
duktiga och drivna företag
i Sätra är otroligt givande.
Medarbetarna från båda får
mycket beröm av de boende
i området, säger Peter
Johansson, områdesvärd på
Stockholmshem.
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Sedan
september
2011 har
Blå Vägen
Städ & Service städat
i Sätra. De
Peter Johansson,
ser till att
områdesvärd
det är rent
och snyggt i trapphus och
tvättstugor från golv till tak.
För att öka tryggheten byter

SÄTRA

Mats Brösmark med en av sina
söner Christoffer från Entreprenör
AB Sätra.

Juan Tapia Cortez, Guery Terceros
Rojas och Amar Jamshir från Blå
Vägen Städ & Service.

tra
de även lampor och ser till
att brandfarliga sopor och
möbler som står i trapphusen tas bort. Men Blå Vägen
är inget vanligt städföretag.
– Vi har två viktiga mål:
vi ska motverka utanförskap
och hjälpa människor som
står långt ifrån arbetsmarknaden in i riktiga arbeten,
säger Amar Jamshir, som är
arbetsledare på Blå Vägen.

Därför erbjuder Blå Vägen
förutom jobb även praktik
och språkkurser i svenska.
Detta skapar ett engagemang bland de anställda som
ger allt för de boende i Sätra.
– Vi tycker att Sätra är ett
trevligt område att arbeta
i. Vi upplever ett mycket
positivt bemötande från
hyresgästerna, säger Juan
Tapia Cortez som är gruppledare i Sätra.
Fler krafter i Sätra
Även familjeföretaget
Entreprenör AB Sätra som
har funnits i Sätra i 30 år
trivs.
– Om vi inte hade trivts
så bra som vi gör i Sätra
hade vi nog aldrig stannat

i tre generationer, säger
Mats Brösmark vars pappa
startade företaget.
Bäst är hyresgästerna
Idag är det Mats Brösmark,
hans fyra söner och en
anställd som ser till att Stockholmshems parker, gårdar
och gångar i Sätra är snygga
och trygga. De tar hand om
allting utanför porten, ett
arbete som innefattar allt
från att tömma papperskorgar och plantera blommor
till att sanda och skotta snö.
– Det bästa med Sätra är
de trevliga hyresgästerna som
bryr sig om sin omgivning.
Och sen så klart att det finns
så mycket gröna områden,
fortsätter Mats.

Enligt Mats är hela Sätra ett guldkorn men om han
måste välja så vill han tipsa om:
• Den härliga perennplanteringen på Bogsätravägen 50 till 70.
Vid säsong, slå dig ner på parkbänken och bara njut!
• Den fina innergården innanför Bogsätravägen 3–7 och
Eksätravägen 432–436 med lekplats för barnen och bänkar
för de vuxna.
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SÄTRA

Nu
jobbar
vidare f vi
ör
ännu bä ett
ttre
Sätra!

Detta har
hänt i ditt
Sätra
Har du lagt märke till allt
som hänt under hösten?

OM DU BEHÖVER KONTAKTA OSS

• För att öka trivseln har
Stockholmshem under
senaste tiden gjort en upprustning av uteplatserna
på Eksätravägen. Här har
trasiga plankor bytts ut
mot nya och målats. Även
staketen på innegården har
rustats upp.
• För att underlätta att få en
tid i tvättstugan finns det
en helt ny tvättstuga på
Sätra torg 3 från och med
den 22 oktober.

Nymålade uteplatser och staket på
Eksätravägen.

• För att öka tryggheten
har alla hus på Sätra
torg 3–7 och 12–16 fått
magnetlås och elektroniska
nycklar.

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)

• För att minska biltrafiken
och öka säkerheten för
barnen som leker på
innergårdarna har bommar
satts upp.

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 Sydväst: 08-508 39 053, Måsholmstorget 16, Skärholmen C
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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