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SKARPNÄCK

Nu tar
barnen över
Sedan puben Tigris på
Skarpnäcks torg stängde
pågår nu arbetet för fullt med
att iordningställa lokalerna
för helt nya verksamheter. I
höst startar Svenska kyrkan
öppna förskolan och andra
ungdomsverksamheter där.
Stockholmshem har arbetat
under en längre period med
att förnya utbudet av verksamheter i Skarpnäck. Bland
annat har det inneburit ett
nytt apotek och flera nya
butiker längs Skarpnäcks allé.
Senast i raden är Svenska
kyrkan, Skarpnäcks församling, som öppnar sin barnoch ungdomsverksamhet i
lokalen på Skarpnäcks torg
där det tidigare låg en pub.
– Vi kommer att satsa på
utåtriktad verksamhet för

unga och deras föräldrar
och skapa en mötesplats
där alla kan träffas, säger
Åsa Peterson, verksamhetsansvarig för öppna förskoleverksamheten.
Alla välkomna
Verksamheten flyttar från
Pilotgatan. Eva
Munther,
präst,
betonar att
alla är lika
välkomna
till kyrkans Eva Munther, präst
verksamheter, oavsett tro.
– Vi är alla människor.
Det viktiga här är att vi lär
känna varandra – alla vi
som finns här i Skarpnäck.
De nya verksamheterna ska
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bli en knutpunkt för de som
inte känner att de har någon
ännu, säger hon.
Framöver kommer fler
verksamheter, även för
vuxna, till lokalerna men till
en början blir det aktiviteter
för unga och öppna förskolan som nyttjar lokalerna. Speciellt för öppna
förskolan på Skarpnäcks
torg blir musikstunden på
dagen.
– Den är speciell för oss. Vi
har alltid satsat extra på sång
och musik, eftersom barn har
så öppna sinnen. Att man

SKARPNÄCK

Åsa Peterson är verksamhetsansvarig
för öppna förskoleverksamheten i
kyrkans nya lokaler på Skarpnäcks torg.

kan bygga broar med sång
och musik är fantastiskt,
säger Åsa Peterson.
Familjedagar
En lördag i månaden blir det
familjedag. Då är familjer
med förskolebarn välkomna
för att knyta kontakter med
andra familjer – ett direkt
resultat av önskemål från
besökarna själva.
– Vi har förstått att det är
viktigt för föräldrarna att
kunna knyta kontakter med
andra och kunna behålla
kontakterna när barnen

blir äldre, annars är det lätt
att man slutar träffas när
föräldraledigheten tar slut,
säger Åsa.
Just att hålla kontakter vid
liv och samarbeta har varit
ledordet för arbetet. Det blir
samarbeten med bland andra
fritidsgården, skolan och
Resursenheten Barn och ungdom. Att fler etablerar sig i
området är ett direkt resultat
av Stockholmshems arbete.
– Vi har arbetat mycket
med att få hit nya verksamheter. Att nya butiker, apotek
och annat öppnar gör

området mer attraktivt för
våra hyresgäster, säger Tina
AjnelingDanielsson,
förvaltare
på Stockholmshem.
I oktober
öppnar
öppna förTina AjnelingDanielsson,
skolan på
Skarpnäcks Stockholmshems
förvaltare
torg. I
lokalen intill utökas dessutom fritidsgården som drivs
av Stadsdelsförvaltningen.
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Glädje i att möta varandra

OM DU BEHÖVER KONTAKTA OSS

Filip Zephir och Sara
Abdulkarim har jobbat som
trygghetsvärdar i ett halvår
och ett år men redan märkt
hur området blir tryggare
och mer trivsamt för alla
som bor här.
– Jag har märkt stor
skillnad bara under den tid
jag varit här. Jag känner att
jag gör ett viktigt jobb och
det är roligt, säger Filip.
Tillsammans med Sara och
de andra trygghetsvärdarna
är de Stockholmshems extra
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Stiftelsen på rätt vägs verksamhet med ungdomstrygghetsvärdar i Skarpnäck drivs
på uppdrag av Stockholmshem. Vi träffade två av dem
på väg ut i vårnatten.

Filip Zephir och Sara Abdulkarim är
två av trygghetsvärdarna som syns
på trygghetsvandring i Skarpnäck.

ögon och öron i Skarpnäck
och Bagarmossen. De syns
ofta bland ungdomarna på
fritidsgården i Bagarmossen
dit många unga upp till 18
år söker sig om kvällarna.
– Vi försöker skapa en
familjekänsla för alla som
kommer hit och det känns

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)

bra att vi kan erbjuda
någonstans för de äldre unga
att vara på kvällarna, det
finns inte så många platser
för dem, säger Sara.
– Ja, folk blir glada av
att komma hit, säger Filip.
Jag blir glad av att komma
hit!

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 Sydöst: 08-508 39 054, Skarpnäcks Torg 8, Skarpnäck
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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