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SKÄRHOLMEN

Anna-Karin Steiger, Stockholmshems
områdesvärd, pratar med Talib Hassan om
vad som kan bli ännu bättre i Skärholmen.

Dialog som utvecklar
Skärholmen
Dialogdagarna är ett sätt att
samla idéer till förbättringar
i området. I oktober kom
Boendedialogen till Skärholmen. 1 300 synpunkter
samlades in.
Boendedialogen är en del
av Söderortsvisionen och
besökarna kom från både
Skärholmen och områdena
omkring och tyckte till om
boendet, miljön, trygghet,
fritid, jobb och mycket mer.
Anna-Karin Steiger, om-

rådesvärd på Stockholmshem, håller i kontakten med
hyresgästerna. Hon är en av
de som gör välkomstbesök
hos nyinflyttade och svarar
på frågor. Under dialogdagarna träffade hon många
boende som ville tycka till.
– Det kommer fram så
mycket synpunkter om
man bara pratar med folk.
Nästan alla har något att
säga om sitt område. De
flesta har synpunkter på sophantering och att det ibland
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är stökigt ute på nätterna,
berättar hon.
Trivs i Skärholmen
En av alla som besökte
Skärholmstorget var Talib
Hassan från Äspholmsvägen.
Tillsammans med Muna
Mohammed och dottern
Lena hade han både ris och
ros att lämna.
– Vi trivs jättebra här i
Skärholmen. Vi har bott
här några månader och
det känns tryggt och bra.

SKÄRHOLMEN

Aktuellt i Skärholmen

• Dialogdagar för att samla in
idéer och synpunkter från de
boende på hur området kan
utvecklas framöver.
• Lokala arbetsgrupper går
igenom synpunkterna och
påbörjar alla åtgärder som
kan startas direkt.
• Ett år senare presenteras
resultaten och påbörjade
eller kommande åtgärder.
Det sker på nya dialogdagar.

som innebär mer
än bara
städning i
Skärholmen.
– StädMay Sabel,
firman har
förvaltare
fasta så
kallade miljövärdar som rör
sig i husen och håller efter
trasig belysning och tittar
till portar och trapphus flera

• Vi fortsätter arbetet med
att plantera växter och att
upprusta utemiljön i området.
• Julgran sätts upp vid bergbanan.
• Besök lokalen Träffen på
Äspholmsvägen 30 där du
kan fika, låna dator, titta på
tv eller bara umgås. Lokalen
lånas också ut till föreningar.
Öppettider tis–fre kl 11–15.
Här är alla välkomna.
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Stockholmshem verkar vara
en värd som tar hand om och
lyssnar på oss som bor här.
– Men städningen i området kunde vara bättre. I
Skärholmen rör det sig så
mycket folk, så det blir lätt
skräpigt. Och så kunde det
finnas fler lekplatser till alla
barn som bor här, tyckte
han.
Att städningen, bland
annat i grovsoprummen,
kunde förbättras var en
synpunkt som fler framförde under dialogen. I den
hyresgästenkät Stockholmshem genomförde under
våren framkom samma
sak. Därför satsas framöver
extra mycket på soprum och
andra allmänna utrymmen
i området. Bland annat har
en städfirma fått ett uppdrag

Detta är Boendedialogen
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• Vi rustar upp cykel- och barnvagnsrum i området. Näst på
tur står Ekholmsvägen.
• Vi samarbetar med Stockholms stad och öppnar en
ny bollplan på Äspholmsvägen och en vattenlek på
Terrassen.
• Vi genomför trygghetsbesiktningar i hela området.
• En ny städfirma, Blå Vägen,
arbetar i området för att
förbättra bland annat städningen i trapphusen.

kvällar varje vecka, berättar
Stockholmshems förvaltare
May Sabel, som har märkt
att det blir bättre och bättre.
Frågar hyresgästerna
Hon har det övergripande
ansvaret för Stockholmshems hus i området.
– Det är viktigt för oss att
samla in synpunkter så att vi
får veta vad de boende vill
ska förbättras.
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Det ska bli lättare att källsortera. Därför genomför
nu Stockholmshem förbättringar av avfallshanteringen,
med fokus på bland annat
Skärholmen.

OM DU BEHÖVER KONTAKTA OSS

I framtiden ska allt avfall
återvinnas. Det är åtminstone vad organisationen Avfall
Sverige, där Stockholms
stad ingår, hoppas. Men
vi slänger allt mer sopor.
De senaste tio åren har
mängden hushållsavfall ökat
med 20 procent. Idag kastar
en genomsnittlig svensk ett
halvt ton skräp per år.
– Det stämmer att mängden avfall har ökat nästan
varje år, förutom de senaste
två åren. Samtidigt har

Skärholmen är ett så
kallat miljöprofilområde
för förbättrad miljö och
hantering av avfall.

mängden avfall som läggs
på soptipp minskat till bara
1 procent. En allt större del
av skräpet återvinns istället,
säger Anna-Carin Gripwall,
kommunikationschef på
avfall Sverige.
– Sopor är mycket mer
spännande än vad man tror.
Matavfall kan till exempel
omvandlas till biogas
som blir fordonsbränsle,
fortsätter hon. På så sätt

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

minskar vi miljöeffekten av
allt vi kastar.
Just nu görs extra
satsningar på till exempel
avfallshantering i stadens
så kallade miljöprofilområden, där Skärholmen är
ett. Det innebär också stora
energibesparande åtgärder i
området som minskar miljöpåverkan. Målet är att bli ett
föredöme inom miljövänligt
beteende och boende.

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, bredbandskundtjänst, 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.
Ansvarig utgivare: Olle Torefeldt. Redaktör/texter: Olof Klingvall. Grafisk form: Citat. Tryck: Edita Västra Aros.
Foto: Janis Lukas om inget annat anges.
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”Sopor mer spännande än man tror”

