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SKÄRHOLMEN

Volkan Erbayrktar och Onur
Karaoglu, till höger, är två av
alla som varje vecka nattvandrar
i bland annat Skärholmen.

Skrattar mycket tillsam
Rödklädda, glada och ute
för att träffa folk rör de sig
längs röda tunnelbanelinjen.
Stockholmshem hängde med
på nattvandring i söderort
och fick veta att mycket görs
för att skapa ett tryggare
Skärholmen.
Klockan är 21 och det är
en kall vårkväll. I lokalen i
Sätra som Stockholmshem
lånar ut till Nattvandrarna
samlas fler och fler som drar
på sig de röda jackorna.
Till slut sitter här närmare
15 personer och laddar
kroppen med en kopp kaffe
och kanske en macka. Alla
ska de nattvandra i söderort
längs bostadsområdena på

röda linjen. En av dem är
Lena Ölander.
– Vi rör oss i bland annat
Sätra och Skärholmen på
kvällar och helger för att
finnas till hands för de
som bor i områdena och
hjälpa till om något händer,
berättar hon.
Lena har engagerat sig i
nattvandringar i många år
och berättar att hon märker
att hon och kollegorna gör
skillnad. Inte bara med sitt
arbete mörka kvällar.
Stödjer Nattvandring
– Vi vill att folk ska uppmärksamma vad som händer
där de bor men också träffa
varandra. Vi blir en länk
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mellan hyresgäster och mellan hyresgäster och hyresvärd.
Stockholmshem stödjer
nattvandrarna i Sätra och
Skärholmen, bland annat
för att de blir extra par ögon
och öron tider på dygnet när
inte Stockholmshem finns
på plats. Men Lena berättar
också om en annan av förtjänsterna med samarbetet

SKÄRHOLMEN

Lena Ölander och Jeanette Fagerberg
nattvandrar i söderort.

Nattvandrarna tittar ofta till området
kring tunnelbanan. Där många möts
blir det ibland lite stökigt.

mmans
mellan nattvandrarna och
Stockholmshem.
Ordningen blev bättre
– Det var en del problem
med sophanteringen, men
då samlade Stockholmshem
och vi hyresgästerna på
gården för en träff. De flesta
dök upp och förstod att
vi behövde lösa problemet
tillsammans. Sedan dess är
alla mer uppmärksamma och
ordningen har blivit mycket
bättre, säger hon.
Jeanette Fagerberg håller
med om att mötena är viktiga.
– De som bor här måste ta
hand om varandra genom att
berätta för oss eller Stockholmshem när det är stökigt.

Det är framförallt de unga
som känner igen oss när vi
är ute och rör oss bland folk
och man sköter sig gärna
när man är bland människor
man känner, tror hon.
Heléne
Kjell är
trogen sitt
område.
Tidigare
var hon
hyresgäst
hos StockHeléne Kjell
holmshem
i Sätra i många år, men bor
nu i bostadsrätt. Men det
har inte förändrat hennes
engagemang för Sätra och
Skärholmen.
– Jag har alltid trivts

väldigt bra här och har
inte haft några tankar på
att flytta härifrån. Nattvandringarna är viktiga för
området och de som bor här,
säger hon.
Roligt samarbete
Också Lena Ölander älskar
nattvandringarna.
– Vi samarbetar mycket
med andra nattvandrare
och har alltid kul när vi
är ute och skrattar mycket
tillsammans!
Nattvandrarna sprider
ut sig över söderort. Några
åker till Skärholmen, några
går mot Sätra centrum. För
nattvandrarna har kvällen
precis börjat.
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SKÄRHOLMEN

Välkommen till Träffen!
Foto: Emilia Öije

Träffen är en lokal för alla
våra hyresgäster och håller
öppet tisdag, torsdag och
fredag kl 11–15. Där kan du
köpa kaffe och goda bullar
till självkostnadspris – och
såklart träffa och umgås
med dina grannar.
Det finns ett datorrum så
att du enkelt kan logga in
på stockholmshe.se och
Mina sidor och det finns ett
caférum med tv och en liten
möteslokal. Lokalen kan man
boka för möte eller studiecirkel, men inte för fester.

OM DU BEHÖVER KONTAKTA OSS

Fika på Träffen
Välkommen in på en fika på
Träffen på Skärholmsterrassen, Äspholmsvägen 30.

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)

I hyresgästlokalen Träffen på
Äspholmsvägen kan kan umgås
och fika med sina grannar.

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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