Stockholmshemmet
ial

c
pe

S

Tidningen för dig som bor hos oss i Rågsved

Hösten 2012

Just
nu i ditte
områd

Unga i
fokus

d
e
v

R

s
g
å

RÅGSVED

RCC – stöd och inspir
Den 23 augusti i år slog
RCC – Rågsved Community
Center – upp dörrarna till sin
verksamhet på Kumlagatan
19. RCC är en satsning för
ungdomar mellan 18 och 25
år som är arbetslösa och bor
i Rågsved.
Genom individuellt stöd
och handledning hjälper
Nisthe, Christer och Eva
ungdomarna att hitta
meningsfull sysselsättning
som studier eller jobb.
– Alla är olika och alla
behöver olika stöd. Vi skräddarsyr utefter ungdomarnas
behov, det handlar om att
fånga upp där de är, säger
Nishte Hussein som är studiecoach och jobbkontakt.
Jeffrey tog chansen
En av ungdomarna som är
aktiva på RCC är Jeffrey
Basurto. För två månader
sen damp
en broschyr
ner i brevlådan som
fångade
hans
intresse.
Det var en
Jeffrey Basurto,
en av RCCs aktiva
inbjudan
ungdomar.
till ett informationsmöte och möjlighet att jobba
med RCCs egna tidning.

– Jag tog chansen, gick dit,
sökte jobbet och fick det,
säger han.
Nu har han inte bara skrivit
för tidningen utan också
varit en del av den projektgrupp på tio ungdomar
som skapat hela tidningen.
Tidningen har skickats ut till
alla som bor i Rågsved.
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På Rågsved Community
Center finns förutom stöd
och handledning också
möjligheter att delta i flera
olika aktiviteter.
– Genom föreläsningar,
gruppövningar, praktiktjänster och mycket mer
vill vi att de ungdomar som
kommer till oss ska inspire-

RÅGSVED

ration i Rågsved
Så här går det till på RCC:
1. Du får en personlig
kontakt, en coach.
2. Ni gör tillsammans en
kartläggning. Vad vill du?
Var är du idag?
3. Ni tar fram en plan med
mål och delmål för hur du
tar dig vidare.
4. Du deltar i aktiviteter som
inspirerar och utvecklar.
5. Du går vidare till arbete
eller studier.

säger Christer Flink som är
uppdragsansvarig på RCC.

Mehmet Yildiz, Christer Flink och
Nisthe Husseini på RCC – Rågsved
Community Center.

ras till att se möjligheter och
lösningar för sin framtid,
säger Mehmet Yildiz som är
enhetschef och verksamhetsansvarig.
Samarbeten lockar fler
För att kunna hjälpa ungdomarna på bästa sätt är samarbeten viktiga för RCC. De

har redan samarbeten med
Jobbtorg, Arbetsförmedlingen och Gymnasieslussen.
– Men även samarbeten
med lokala föreningar är
betydelsefulla för oss, vi vill
gärna välkomna deras medlemmar till oss men också
rekommendera deras verksamhet till våra ungdomar,

En plan för framtiden
Genom RCC har Jeffrey
också gjort praktik i två
veckor och han har en plan.
Han ska först söka FMU –
Förberedande Militär Utbildning – på tre månader
medan han väntar på att
kunna börja plugga ekonomi
efter sommaren. När Jeffrey
får frågan om vad som är det
bästa med RCC tvekar han
inte en sekund och svarar:
– De har hjälpt mig som
person, byggt upp mig och
gjort mig självsäker.
Vill du veta mer om RCC, besök deras
sida på Facebook: facebook.com/
rågsvedcommunitycenter
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Trygg andrahandsuthyrning
Att känna sig trygg hemma
är viktigt. Därför arbetar
Stockholmshem bland annat
med att minska anonymiteten
i trapphusen.

OM DU BEHÖVER KONTAKTA OSS

– Det gör vi exempelvis
genom att se till att det är den
som står på hyreskontraktet
som bor i lägenheten, säger
Maria Hamrén på Stockholmshem.
Sedan mitten av september
jobbar hon i Rågsved med
att se över andrahandsuthyrningen i området.
Ibland finns det anledningar
till att man för tillfället inte
kan bo i sin lägenhet och
då kan man ansöka om att
hyra ut i andrahand. Dessa
anledningar kan vara arbete

Maria Hamrén på plats i Rågsved.

eller studier på annan ort
eller provsamboende.
– Spring i trappan och uppställda portar kan skapa en
otrygg känsla hos våra hyres-

gäster. Det är viktigt för oss på
Stockholmshem att undvika
spekulationer utan istället se
till att allt går rätt till för allas
trevnad, säger Maria.

Vill du läsa mer om andrahandsuthyrning, besök stockholmshem.se

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 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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