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Trygghet –
att ge och få
Detta nummer av tidningen handlar till stor del

Ulf Nyqvist

om trygghet. Om att veta att någon finns där för att
ge mig hjälp och uppbackning när livet är svårt.
Men också om det stora i att kunna vara den som
erbjuder det någon annan saknar.
Inom både mentorsprojektet Medvind och verk
samheten Grannsamverkan är det frivilliga som
står för stöttningen. Medvindsmentorerna får en
liten ersättning men Grannstödjarna är volontär
er och tjänar ingenting på sitt arbete. Inget annat
än den stora uppskattning de får av människorna
de kommer nära, vilken kan vara mer värd än den
största pengapåse.
Känslan av att vara behövd är grundläggande för
många människor. Undersökningar visar dess
utom att generösa människor, oavsett om de ger av
sin tid, sina pengar eller kunskap och medkänsla, är
de som känner sig mest till freds med livet. Ibland
behöver det inte vara svårare än så.
Trygghet kan också handla om att känna till hur
man ska agera om en brand bryter ut i bostaden. Ta
en titt under vinjetten Tipset! så är du steget före
om något skulle hända.
En annan mer påtaglig trygghet så här i mörker
tid kan vara att synas ordentligt i trafiken. Välkom
men in på något av våra KundCenter så bjuder vi på
en reflex! ❘❚

Här är våra
öppettider
Du når både KundCenter och felanmälan på
08-530 694 40. Men enklast gör du
din felanmälan via Mina sidor på
www.botkyrkabyggen.se
Besökstid:
Måndag 12.00–18.00
Tisdag-Torsdag 12.00–16.00
Fredag 12.00–15.00
Telefontid:
Måndag-Fredag 08.00–11.00
Telefontider felanmälan:
Måndag–Torsdag 08.00–16.00
Fredag 08.00–15.00
KundCenter har stängt
24, 25, 26 och 31 december
samt 1 januari. Övriga
dagar öppet som vanligt.

På nya platser
Jessica Baker är sedan den 1
november ny chef för Fastig
hetsservice. Hon arbetade
innan dess som förvaltare i
Fittja.

Jessica Baker

Stina Walfridsson-Rigner har
avslutat sin anställning som
miljövärd i Norsborg.
Carl-Emil ”Calle” Carlsson är
tillbaka från praktik på New
ton. Han kommer att arbeta
som bovärd i Alby.

Carl-Emil ”Calle”
Carlsson
Omslagsbild: Mentorn Amir Amdouni och eleven Bahram Ibrahim.
Foto: Niklas Björling.
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Jimmy Kevin avslutar sin tjänst som
kundvärd och blir istället bovärd i
Storvreten.

Jimmy Kevin
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Tel: 08-530 693 00 • Fax: 08-530 600 12
www.botkyrkabyggen.se
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Foto: camill a borgström

På gång i Botkyrka
Aktuellt
Lura lössen!
Enligt flera undersökningar som gjorts
den senaste tiden är vägglöss ett snabbt
växande samhällsproblem i hela landet. För
att hålla dessa otrevliga och efterhängsna
skadedjur på avstånd behöver vi alla
hjälpas åt.
Om man drabbas är den vanligaste orsa
ken att man själv tagit med sig lössen in i
bostaden. De kan till exempel ha följt med
hem i resväskan efter semestern. Men de
kan också finnas i begagnade möbler.
För att undvika spridning av vägglöss
är det därför mycket viktigt att inte plocka
hem möbler och liknande från grovsoprum
men. Det som slängts där är sopor som ska
brännas.
Om du upptäcker att du
drabbats av vägglöss eller
andra skadedjur är du enligt
hyreslagen skyldig att
anmäla detta till din
hyresvärd. Ring också
genast Anticimex, tel.
08-517 634 00. De är
experter på skadedjur
och du får hjälp utan kostnad.

Klart med
tvättinfo på
Mina sidor

”Ung i Botkyrka” prisat
Botkyrkabyggen är bäst i fastighets
branschen på att ta emot ungdomar som
sommarjobbar. Därför har företaget tillde
lats priset Framtidsindex – Sommarjobbare.

I år välkomnades 130 ungdomar, vilket är
lika många som den egna personalen.
Bakom priset står arbetsgivarorganisa
tionen Fastigo och tidningen Fastighetsnytt.

Nu är det fritt fram för dig som hyresgäst
att logga in under Mina sidor på hemsidan
och se när och var du har tvättat, samt hur
många fria tvättar du förbrukat. Om du har
använt upp alla fritvättar – samt tvättat
ytterligare – visas vilken ”tvättsumma” du
för närvarande är uppe i. Det går även att se
statistik bakåt i tiden.

... att du dygnet runt kan anmäla trasig belysning i ditt område via Mina sidor på
www.botkyrkabyggen.se
... att du som hyresgäst själv har ansvaret för skottning av din p-plats.
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Du vet väl…
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Reflektion
Aktuellt
Kurt Hassel är en av
Botkyrkas 45 frivilliga
Grannstödjare.

Grannar som hjälps åt i
Grannsamverkansgrupper.
Grannstödjare som patrullerar
med bil. Ideellt arbete utfört
av frivilliga privatpersoner
förhindrar många inbrott och
ökar tryggheten i Botkyrka.
TEX T: URSULA STIGZELIUS
BILD: niklas björling

Grannsamverkan stop
Torsdag morgon på polisstationen i Tumba. Polisinspek
tör Mats Backman går tillsammans med Kurt Hassel och Sture
Nilsson igenom vad som hänt det senaste dygnet.
– Idag har vi två inbrott och ett inbrottsförsök. Besök i första
hand de här adresserna där tjuvarna lyckats ta sig in, säger Mats
Backman.
Kurt och Sture är frivilliga Grannstödjare. Varje torsdag åker
de runt i Botkyrka i grannstödsbilen. De noterar bland annat
sådant som klotter, trafikhinder och skador på vägbanan för att
rapportera till kommunen. Men de hjälper också polisen med
att följa upp inbrott genom besök hos dem som drabbats.
– Vi kan hjälpa till med praktiska saker som information om
vart de ska vända sig för att
få en skadad dörr lagad eller
hur de ska kontakta för
säkringsbolaget. De som
haft inbrott är ofta väldigt
chockade, många tycker
nästan att det värsta är att
en främmande person varit
inne och rotat bland deras saker, förklarar Kurt Hassel när vi sitter
i bilen på väg till det radhusområde där tjuven slagit till.
Grannstödjarna gör ingen brottsplatsutredning, det är poli
sens jobb. Men för att kunna ge förslag på hur husägaren eller
lägenhetsinnehavaren ska kunna skydda sig mot fler inbrott tar
Grannstödjarna däremot noga reda på hur tjuven tagit sig in.

”Oftast bryter sig tjuvarna
in genom entrédörren
eller en altandörr.”
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– Oftast bryter sig tjuvarna in genom entrédörren eller en al
tandörr. En brytskena på dörren gör det betydligt svårare att ta
sig in och kan stoppa en tjuv som är ute efter att snabbt komma
åt kontanter eller värdesaker, säger Sture Nilsson.
Kurt Hassel och Sture Nilsson, som bägge är pensionärer,
har varit Grannstödjare i ett par år. Grannstödsbilen är igång
varje vardag, bemannad av olika Grannstödjare men Kurt och
Sture är de som kör den mest regelbundet. De håller också
kontakt med Grannsamverkansgrupperna och hjälper till med
att starta nya.
I ett grannsamverkansområde hjälps grannarna åt för
att förebygga brott. Det kan handla om allt från att vara upp
märksam på okända bilar i området till att plocka in posten
åt grannen som är bortrest. En viktig uppgift för kontaktom
buden är att sprida information vidare, till exempel varningar
från polisen om ligor som börjat härja i området.
– En stor vinst med Grannsamverkan är dessutom att gran
narna lär känna varandra. Det ökar också tryggheten och triv
seln, påpekar Kurt Hassel.
I Segersjö väntar nu Botkyrkabyggens bovärd Jeanett Hed
grund och miljövärden Matthias Wikland, som vill få igång
Grannsamverkan i området. Ett första informationsmöte för
hyresgästerna har redan hållits och tillsammans diskuterar
man nu fortsättningen.
– Vi börjar med att skylta upp hela området med Grannsam
verkan-skyltar. Sedan bör ni försöka få en hyresgäst som kon
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På gång i Botkyrka
4 frågor

Foto: camill a borgström

Hallå där…

… Beyron Ahxner, trygghetssamordnare
på Botkyrka kommun.

Grannstödjarna samarbetar med
Grannsamverkansgrupperna.

par tjuven
taktombud i varje trappuppgång, förklarar Sture Nilsson.
Arbetet med Grannsamverkan i Botkyrka har varit så fram
gångsrikt att Botkyrka kommun för andra året i rad har vunnit
pris som ”årets Grannsamverkanskommun”.
Det verkar också ha gett resultat. De senaste åren har antalet
anmälda bostadsinbrott minskat påtagligt i Botkyrka. År 2009
anmäldes till exempel 128 stycken lägenhetsinbrott. I år hade
polisen i mitten av oktober bara fått in lite drygt 40 anmälning
ar om inbrott i lägenheter. ❘❚

FAKTA | grannsamverkan
Grannsamverkan och Grannstöd
ingår i ett omfattande trygghets
arbete där Botkyrka kommun och
polisen samarbetar med bostads
företagen och ideellt arbetande
volontärer.
I Botkyrka finns nu över 323
grannsamverkansområden och
460 kontaktombud. Omkring 70
procent av alla hushåll är med i
Grannsamverkan.
Grannstöd startade i mars
2009 och nu finns 45 Grann
stödjare, både kvinnor och
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män. De turas om att patrullera
vardagar mellan 9.00 till 14.30
med den grannstödsbil som
tillhandahålls. Varje Grannstöd
jare bestämmer själv hur många
pass per månad han eller hon vill
åta sig.
Botkyrka kommun är huvud
man för Grannsamverkan/Grann
stöd och ordnar tillsammans med
närpolisen utbildning för kon
taktombud och Grannstödjare.
Läs mer på: www.botkyrka.se/
trygghetsutbildning

Hur kommer det sig att Botkyrka fått Grannsamverkanspriset två år i rad?

– Juryns motivering är att Botkyrka har Sveriges
mest framgångsrika Grannsamverkan i arbetet
med att ansluta fler hushåll. Sedan 2009 har an
talet grannsamverkansområden i Botkyrka ökat
från drygt 100 till en bra bit över 300.

Vad har boende för nytta av att engagera sig i
Grannsamverkan?

– Det bidrar till att öka samhörigheten och
trivseln bland grannarna. Genom att hjälpas åt
att se efter varandras bostäder och hålla uppsikt i
närområdet kan man förebygga en hel del brott. I
de delar av Botkyrka där det finns många Grann
samverkansområden minskar bostadsinbrotten
trots att de annars ökar i Stockholmsområdet.

Men är det inte väldigt tidskrävande att vara
kontaktombud eller Grannstödjare?

– Nej det behöver inte ta mycket tid. Ett kon
taktombud lägger i snitt ner 1-2 timmar per
månad, inräknat tid för utbildning och möten.
Grannstödjarna bestämmer själva hur många pass
de vill åta sig per månad.

Hur gör man om man vill starta Grannsam
verkan i sitt bostadsområde?

– Prata med grannarna. Det funkar bäst och blir
roligare att arbeta med Grannsamverkan om ni
blir en liten grupp kontaktombud. Ta sedan kon
takt med Botkyrkabyggens bovärd, mig eller an
svarig på polisen, Mats Backström. ❘❚
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FAKTA | medvind
Medvind är ett mentorsprogram som organiseras av
Stockholms universitet i samarbete med utvalda skolor
i Stockholmsområdet. Elever i årskurs 6, 7, 8 eller 9 har
möjlighet att få läxhjälp av en student från universitetet.
En mindre grupp, oftast tre elever, har en gemensam
studentmentor som de träffar regelbundet, minst fyra
gånger i månaden.
Syftet med Medvind är att öka elevernas studiemotiva
tion och hjälpa dem att uppnå sina studiemål. Men stu
dentmentorerna ska också fungera som positiva förebilder
och intressera fler för universitets- och högskolestudier.
Studentmentorerna får en viss ersättning, 130 kronor i
timmen. Dessutom får de utbildning, ett arbetsintyg och
träning i ledarskap, kreativitet och problemlösning.
Idag finns Medvind på tre skolor, Kvarnhagsskolan i
Alby, Björkhagaskolan i Tumba och Östra grundskolan i
Huddinge. Mentorsprogrammet sponsras av Botkyrka
byggen och Botkyrka kommun.

Bahram Ibrahim,
Zizo Gatri och
Robert Afram fick
läxhjälp av juridikstudenten Amir
Amdouni (trea från
vänster).
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”Det viktigaste
är inställningen”
Nej, du är inte en tönt för att du pluggar. Tvärtom,
det är coolt att satsa på sin framtid. Och kan jag så
kan du. Det var det första Sanjin, Bahram, Robert
och Zizo fick höra från sin mentor, juridikstudenten
Amir Amdouni när de träffades i åttan. Nu går alla
fyra killarna i gymnasiet.
TEX T: URSULA STIGZELIUS BILD: NIKLAS BJÖRLING

Hade Robert Afram fått betyg i årskurs 6 skulle det bara ha

blivit godkänt i några få ämnen, tror han själv. Men sedan dess,
och ända fram tills han gick ut 9:an i våras, har Robert fått hjälp
av studentmentorerna i Medvind. Nu går Robert finans- och
ekonomiprogrammet på gymnasiet och hoppas på en framtid
som mäklare eller banktjänsteman.
– Medvind har hjälpt mig jättemycket. Mina betyg förbättra
des för varje år, berättar han.
Genom mentorsprogrammet Medvind kan elever på tre sko
lor i Botkyrka och Huddinge få hjälp med studierna av en stu
dent från Stockholms universitet. Studentmentorerna kommer
ut till skolorna och träffar en mindre grupp elever regelbundet.
På Kvarnhagsskolan i Alby träffade Bahram Ibrahim, Sanjin
Pepic, Robert Afram och Zizo Gatri studentmentorn Amir
Amdouni en eftermiddag i veckan till och med maj i år.
– Amir kunde hjälpa oss med allt. Vi gick igenom läxorna och
om det var något man tyckte var speciellt svårt i något ämne
förklarade han så man förstod, säger Bahram Ibrahim.
Bahram, som nu går ekonomiprogrammet på ett privat af
färsgymnasium, och Sanjin som går det naturvetenskapliga
programmet på Södra Latin, hade Amir som mentor från och
med höstterminen i årskurs 8. De hade inga svårigheter att
hänga med i skolan men såg Medvind som en bonuschans.
– Man kan ju alltid lära sig mer. Jag tycker alla borde pröva
Medvind, det är ett stort plus i kanten, säger Bahram.
Robert Afram och Zizo Gatri kom med i Amirs grupp se
nare, men Robert hade tidigare haft andra Medvindsmentorer.
Zizo var först lite tveksam till att få hjälp av en person som han
inte alls kände.
– Men jag hade svårt med studierna, var inte bra på att hålla
koll på läxor och så. Så jag gav det en chans och här fick jag det
stöd jag behövde. Man kunde prata med Amir om allt annat
också, säger han.
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Det är givande att vara mentor, man känner att man gör skillnad, säger Amir Amdouni.
Att prata om ”allt annat” är också minst lika viktigt som den
direkta läxhjälpen kommenterar Amir Amdouni. För skolre
sultaten beror till så stor del på saker utanför skolan. Framför
allt gäller det elevens inställning till skolan och uppfattning om
sina egna möjligheter.
– En del av mina elever kom in med inställningen att de hade
misslyckats innan de ens försökt. Att de aldrig skulle kunna bli
något för att de är invandrare och att det var meningslöst att ut
bilda sig för de skulle ändå aldrig få något jobb.
Amir, som själv vuxit upp i Fittja, kunde ta sig själv som
exempel på motsatsen – att det inte alls är omöjligt att skaffa
sig en högre utbildning bara för att man är uppvuxen i Alby el
ler Fittja och inte pratar svenska hemma. Han är 21 år, läser till
jurist och räknar med att ta sin examen om ett och ett halvt år.
– Kan jag så kan de här killarna också. Ingen av mina lärare
trodde att jag skulle plugga vidare, de trodde att jag skulle bli
kriminell. Jag pratade mycket med mina elever om det här – att
den sociala bakgrunden, att man är invandrare, inte ska hindra
en från att utbilda sig och ta vara på de möjligheter våra föräld
rar inte fick ta del av. De kom ju till Sverige för att ge oss chan
sen att få en bättre framtid!
Bahram Ibrahim nickar instämmande och påpekar att hans
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”Mina kompisar var inte mycket för att
plugga och jag hade själv typ en sådan där
bild, att de som pluggade var töntar. Men
sedan tänkte jag att – faktiskt, det är min
framtid som jag bestämmer om.”
föräldrar alltid uppmuntrat hans studier även om de inte direkt
kunnat hjälpa honom med läxorna.
– De har alltid tjatat på mig att jag ska plugga och göra fram
steg som de inte har kunnat göra, berättar han.
Genom att engagera sig som mentor ville Amir Amdouni

hjälpa andra ungdomar och erbjuda dem en möjlighet han själv
inte fick. Något liknande Medvind fanns inte när han gick i sko
lan. Det har också varit väldigt givande att vara mentor tycker
han.
– Man kände att man gjorde skillnad, att eleverna började få
en mer positiv inställning till skolan och sina egna möjligheter.
När jag gick i skolan tyckte många att om man pluggade så var
man en tönt. Det är den bilden jag har försökt sudda ut.
– Det var nästan det första du sa Amir – att det inte är töntigt

Amir Amdouni förklarar en ekvation för Bahram Ibrahim och Sanjin Pepic.
att plugga och kan jag så kan ni. Och jag har inte förlorat på det,
plugget tog mig någonstans, konstaterar Zizo Gatri, som nu går
på Tumba gymnasiums Fordon- och Transportprogram.
Robert Afram och Zizo Gatri berättar att de bägge, när de
började i Medvind, var lite oroliga för att bli betraktade som
töntar.
– Mina kompisar var inte mycket för att plugga och jag hade
själv typ en sådan där bild, att de som pluggade var töntar. Men
sedan tänkte jag att – faktiskt, det är min framtid som jag be
stämmer om, säger Robert. ❘❚

Brinner det i bostaden?
Så här går du tillväga
Nu ligger mörkret tungt över landet och säsongen för de levande
ljusen startar. Därmed brukar också antalet bränder i bostäder öka.
I Stockholms län brinner det i

snitt i tre bostäder varje dag. Oftast
beror branden på den mänskliga fak
torn. Det kan till exempel handla om
att man glömt bort en spisplatta eller
ett levande ljus. Många bränder kan
också kopplas till oförsiktighet vid
rökning.
• Om det börjat brinna i din lägenhet
och möjligheten att släcka branden
är förbi, ska du ta dig ut så fort som
möjligt. Håll dig nära golvet så att
du undviker att andas in den giftiga
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Foto: istock

Tipset

brandröken. När du är ute ur lägenhe
ten stänger du dörren efter dig för att
förhindra att branden sprids.
• Om branden inte är i lägenheten utan
du istället upptäcker brandrök i ditt
trapphus, stannar du i din lägenhet
och stänger dörren om dig. Ring 112
för att larma brandkåren. En lägenhet
är gjord för att stå emot brand i cirka
en timme och brandförsvaret är på
plats inom tio minuter. Det finns då
gott om tid för att hjälpa dig ut genom
ett fönster eller en balkong.

• Gå absolut inte ut i det rökfyllda trapp
huset. Bara några få inandningar av den
giftiga röken kan leda till medvetslös
het och i värsta fall döden.
Det finns idag ljus som ser ut som
riktiga stearinljus men som lyser med
hjälp av en LED-lampa. Genom att
använda dessa kan man njuta tryggt av
sina ”levande” ljus. ❘❚
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Det händer i:
Tumba, Tullinge, Tuna, Segersjö,
Storvreten, Vårsta/Bremora.

kundcentertumba@botkyrkabyggen.se

Aktuellt i området
Segersjö: Trapphuset på Kyrkvärdsvägen
kommer att målas om före årsskiftet.
Nya belysningsstolpar har monterats på
Segersjövägen 1-5, 29-37 och i parken på
Viktoriavägen.
Utbyte av entréportar i Segersjö startar i
mitten av november.
Ny rörelsebelysning har införts i alla områ
dets tvättstugor.

Riksten: Efter önskemål från boende har det
planterats ytterligare buskar runt tomterna.
Hamringe: Lekplatsen vid radhusen har
kompletterats. Planket runt återvinningssta
tionen i området har bytts ut.
Storvreten: Vid p-platserna på Storvrets
vägen 15 har en del träd gallrats ut. Det har
även satts upp skyltar som visar att det
förekommer Grannsamverkan.
Trapphusen på Harbrovägen 32, 34, 36, 38
samt på Branta Backen 2-10 har målats.

Foto: Camill a Borgström

Tuna: I Hyresgästföreningens lokal på Tuna
vägen 9 har det målats om och snyggats till i
motionsrummet och i toalettutrymmet.
P-planken har bytts ut på flera parkeringar i
området.

Under hösten har det planterats växter i
rabatterna framför höghusen. Dåliga träd har
tagits ned och andra träd har beskurits.
Ommålning av trapphusen på Hemmans
vägen 2-24 pågår.
Entréportarna på Boställsvägen 2-24 har
bytts ut.
Entréportarna på Nedergårdsvägen 2-24 ska
bytas ut innan årsskiftet.
Ny belysning har monterats i brandtrapporna
på punkthusen. Installation av ny belysning
på vindarna pågår.
Tullinge: På Banslättsvägen har en yta iord
ningställts för bänkar och bord. Nya buskar
har planterats i anslutning till lägenheterna
på bottenvåningen.

Infodag om
ny sorts
återvinning
9

Lördagen den 12 oktober hölls informa
tion om de nya molokerna för matavfall
som införts på försök.
På flera ställen i Storvreten och
Tuna stod personal från Botkyrka
byggen och SRV och berättade hur
användningen går till samt bjöd på fika.
SRV:s maskot Reture charmade både
stora och små besökare.

Det är viktigt att endast de hyres
gäster som fått ny sorteringsutrustning
samt information av Botkyrkabyggens
personal använder de nya svarta
molokerna.
Vi ber därför övriga hyresgäster att
som vanligt slänga allt hushållsavfall i
moloken för brännbart material.
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Det händer i:
Fittja, Norsborg,
Eriksberg
Nytt och fint
Fittja: Målningen av trapphus på Krögar
vägen 28-36 är avslutad. Trapphusbelysning
en i dessa portar byts nu ut till närvarostyrd
belysning. Arbetet kommer att pågå en bit in
på nästa år.
Norsborg: Målning har utförts i vissa grov
soprum samt i trapphus på Odens Väg 1, 3, 5,
9, 11, 13. Bänkar i området har reparerats och
målats och nya lekredskap har monterats på

några gårdar. Målning av parkeringsrutor har
utförts.

Aktuellt i området
Trädbeskärning: I oktober anordnades en
Trygghetsvandring med deltagare från bland
annat kommunen och SL. Då konstaterades
att vissa gångstråk var skymda av träd och
buskar som i stor utsträckning fått växa
fritt. Det gällde särskilt gångvägen mellan
Norsborgs centrum och Heimdals Väg.

kundcenteralby@botkyrkabyggen.se

Efter vandringen beskars en stor mängd
grönt för att öka de boendes trygghet och
säkerhet. Hela området kommer framöver
att ses över och åtgärdas på samma sätt. I
samband med detta kommer man även att
flytta på träd som växer så nära husen att de
riskerar att skada fasaderna.
Brandskydd: Under hösten har brand
skyddsutbildning med personal från
Södertörns Brandförsvar erbjudits områdets
hyresgäster.

De knyter
ihop livet

– När vi var små var det bara lek. Nu är
det här vårt jobb, säger Zeliha Agrali, med
stolthet i rösten.
Efter en längre tid som arbetslös fick
hon en ny möjlighet genom hantverket hon
lärde sig som ung. Sedan ett och ett halvt
år tillbaka arbetar Zeliha tillsammans med
Esme Bulduk med att knyta konstfulla och
färgsprakande mattor.
I början var det lite ovant. Det hände att
någon tråd hamnade galet och fick repas
upp.
– Men förvånansvärt snart började
tempot öka och mönstret ta fart, berättar
Leyla Sözen, arbetsledare och ansvarig för
verksamheten.
Bakom det hela står Verdandi genom
det sociala företaget Trappstegen. Allt
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Foto:Tobias Fischer

Första gången de lärde sig att väva
mattor var som unga flickor i en by i
Turkiet. När Zeliha, Esme och Zeynep
efter ett 30-tal år satte gång på nytt
var det i Verdandis lokaler i Fittja.

sker i samarbete med Botkyrkabyggen
som sponsrar verksamheten genom att
tillhandahålla lokalerna.
– Vi är verkligen glada och tacksamma
för det, säger Leyla.
Sedan en tid tillbaka är också prakti
kanten Zeynep Mercan med i arbetet med
mattorna. Även hon är stolt över vad de
åstadkommer.
– Det här är ett sätt att göra kvinnorna
hörda. Deras kunskaper är viktiga och får
inte glömmas bort, menar Leyla Sözen.

De färdiga mattorna ska säljas och
tanken är att intäkterna ska gå till fler
anställningar. Men innan mattorna säljs
kommer de att visas på Etnografiska
museet i Stockholm.
Man kommer också att ha Öppet Hus i
Verdandis lokaler på Krögarvägen 22 för
att visa mattorna för allmänheten. Från
och med november månad kommer loka
lerna att hållas öppna mellan kl. 13.00 och
17.00 den sista torsdagen varje månad.
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Det händer i:
alby

kundcenteralby@botkyrkabyggen.se

MiljonStories samlar vackra minnen

Hur går insamlingen av berättelser?
– Det går jättebra. Ungefär 250 min
nen har jag fått in från barnen i årskurs
2 och 5. Det är härliga historier som
tydligt beskriver tiden de här barnen lever
i. Jag tycker det är viktigt att det här ned
tecknas. Det blir ett modernt kulturarv.

Är det något särskilt minne du fastnat
för?
– En historia som verkligen berörde
mig berättades av en liten pojke. Han
beskrev hur nervös han varit när han –
uppklädd i finkläder – varit på väg till sin
allra första dag i skolan. Men alla hade
varit jättesnälla och dagen hade blivit den
bästa någonsin. Det var en berättelse som
gjorde mig varm i hjärtat.

Hur har minnena sparats?
– De har dokumenterats genom film,
foto och text och sedan spridits i olika
sociala medier.
På Facebook och Youtube har vi
mängder av besökare, ganska ofta är
det släktingar i andra länder. På Twitter
har vårt arbete skapat både kultur- och
integrationsdebatt.
Vi har också haft utställningar på
skolan och på biblioteket i Alby.

Hur går projektet vidare?
– Nu är arbetet i Alby avslutat men
målet är att gå vidare till andra områ
den och fortsätta insamlingen av goda
minnen.
Någon gång framöver vore det roligt att
kunna göra ett liknande arbete i någon
förmögnare del av Stockholm. Jag är gan
ska säker på att svaren skulle bli i samma
stil som de i Alby. Människor är inte så
olika som vi ibland kanske tror.

Aktuellt i området
Fräscha tvättstugor: En uppfräschning
av tvättstugorna på Lagman Lekares väg
har påbörjats och kommer att fortsätta
nästa år.
Trädbeskärning: Beskärning av träd har
genomförts, både i Albydalen och på
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Finns det något som är gemensamt för
de berättelser du fått in?
– Eftersom jag arbetat med ungdomar
från förorten tidigare vet jag att deras
kärlek till hembygden ofta är väldigt stark.
Det är tydligt att väldigt många tycker att
Alby är ett fantastiskt ställe att bo på.

Foto: Fredrik Funck / T T

Konstnären Mats Aronsson var trött på
massmedias bild av miljonprogrammen.
Då fick han idén att samla en miljon
vackra minnen från dessa områden. Dels
för att visa upp en annan bild än den
gamla vanliga, men också för att visa att
vi alla är lika på insidan.
Förra hösten satte han igång att samla
minnen från barn på Grindtopsskolan i
Alby.

Mats Aronsson hjälper Tunahan Gültekin, Rolan Nanvazadeh, Nafi Darboe, Salma Ghanem
och Kacper Chomontowski att ta bilder på
Njaga Jabbie.

Albyberget. Vid infarten till Albyvägen har
träden stammats upp och står nu stadigt.
Utomhusbelysning: En genomgång av all
utebelysning är gjord och det ska nu fungera
överallt. Hittar du ett ställe där det är trasigt
uppskattar vi mycket om du gör en felanmä
lan om detta på vår hemsida så att vi snabbt
kan rätta till felet.
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Uppstår det problem i din lägenhet är
Botkyrkabyggens personal snabbt på plats för
att hjälpa dig. Men det finns vissa saker du
som hyresgäst kan ordna lika bra – och ännu
snabbare.
Följ med i vår serie som visar hur du förebygger
och löser problem på egen hand.
Denna gång har turen kommit till köket.
I spisfläkten och spiskåpan fastnar ofta fett
från matlagningen. Blir det tillräckligt mycket
kan ventilationen inte fungera som den ska.
Rengör därför filtret regelbundet.

Så här rengör du fläktfiltret

1. Börja med att haka loss filtret från spiskåpan.

foto: Tobias Fischer

Fixa själv!
2.

Torka av spiskåpan inuti
och utanpå med en fuktig trasa.

3.
Lägg filtret i blöt i
diskhon och diska sedan med

diskborste. Använd diskmedel
eller allrengöringsmedel. Det
går också bra att köra filtret i
diskmaskinen.

4.
När filtret är diskat
och sköljt låter du det
torka helt innan det sätts
på plats igen.

Nyheter hittar du på www.botkyrkabyggen.se
Kontakta oss gärna på info@botkyrkabyggen.se
Nästa nummer kommer
i januari – vi ses då!

