LOKALT – SÅ GJORDE VI
FITTJA

Qvinna – projektet
För en av kvinnorna är det första gången hon
får en lön. En annan har lärt sig läsa med hjälp
av Alfons Åberg. Hos Botkyrkabyggen får
arbetslösa kvinnor ett jobb och lär sig svenska.
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• "Jag gillar Alfons Åberg bäst". Fatima

Bibi ler när hon berättar hur hon har
lärt sig svenska genom att läsa massor
av barnböcker.
Hon står tillsammans med Khadija
Rafi i korridoren på tionde våningen
på Krögarvägen i Fittja och har tagit en
paus från städningen.
De båda ingår tillsammans med sju
andra kvinnor i Botkabyggens satsning
"Qvinna i Botkyrka", där arbetslösa kvinnor får jobb och lära sig svenska under
ett år.
Khadija Rafi berättar att hon har hoppat

runt fem år på olika praktikplatser utan
att få något jobb.
– Min son säger "mamma du var så
trött förut och sjuk men nu är du pigg".
Jag har börjat träna och är mycket nöjd.
Tidigare fick hon bidrag för att klara
sig men med egen lön öppnar sig nya
möjligheter. Khadija Rafi berättare leende vad hon ska köpa när hon har sparat lite till.
– Jag ska köpa en soffa och en säng,
nu sover jag på en madrass på golvet,
säger hon.
Vi tar hissen ner och ute på gatan står

Susanne Axelsson Heldring, HR-chef på
Botkyrkabyggen. Bredvid står Konstantina Chatzauber, teamledaren som sköter det praktiska arbetet med gruppen.
Susanne Axelsson Heldring berättar

QVINNA I BOTKYRKA
Under ett år får nio kvinnor i åldern
28–58 år arbete hos Botkyrkabyggen. Kvinnorna städar trappuppgångar, tvättstugor, plockar skräp
utomhus och skapar trygghet.
Efter årets slut får kvinnorna en
tillsvidareanställning i bolaget.
Kvinnorna läser också svenska, lär
sig hjärt- och lungräddning och går
kurser om jämställdhet och friskvård. Alla kvinnor får friskvårdsbidrag och flera har börjat träna.
Kvinnornas lön betalas av Botkyrkabyggen.

att målet med jämställdhetsprojektet är
att kvinnorna ska bli självförsörjande.
– Det är så roligt att se hur tacksamma
de är. De har egna pengar och blir förebilder för sina barn, säger hon.
Bostadsbolaget har en tradition av att

jobba med social hållbarhet. Tidigare
har bolaget utbildat ungdomar till miljövärdar och flera har sedan fått jobb på
Botkyrkabyggen.
– Vi vill hjälpa till att minska arbetslösheten och segregationen, säger hon.
Förutom att minska arbetslösheten
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”Vår vision är att
Botkyrkabyggen
ska ha anställt 100
kvinnor jobb år
2025.”
Susanne Axelsson
Heldring

har boende i Fittja också fått nytta av
projektet. Skälet är att kvinnorna städar
varje dag i stället för som tidigare då det
städades en gång i veckan.
Nu vill Susanne Axelsson Heldring gå

vidare och anställa fler kvinnor.
– Målet är att starta en till grupp i
Norsborg i höst. Men vår vision är att bolaget sköter all städning själva i framtiden och har anställt 100 kvinnor år 2025.
Och mycket talar för att det blir lätt
att hitta kvinnor som vill ha jobb. Konstantina Chatzauber säger att hon blir
stoppad på gatan av kvinnor som vill
vara med, andra kommer in på kontoret.
– Jag har en lång lista med telefonnummer, säger hon och fortsätter promenera mellan de bruna husen på Krögarvägen.

Kompisgäng. Fatma Arikan,

Vid en port står några av kvinnorna som

ingår i satsningen och plockar skräp och
sopar bort grus. Inne i huset håller tre
andra kvinnor på att damma och skura
golvet i tvättstugan.
En av dem är Guluzar Atik, som berättar att hon har försökt att hitta ett jobb
länge, men att det har varit svårt. Jobbet
på Botkyrkabyggen är första gången hon
har ett arbete och får en lön.
– Alla kvinnor kommer från olika länder men vi har blivit som syskon, säger
hon. ]

Omväxling. Kvinnorna
och utomhus.

Vem får vara med?
• För att få vara med i projektet krävs att du är hyresgäst
hos Botkyrkabyggen, långtidsarbetslös och har utländsk härkomst.

• Du måste prata svenska under arbetsdagen, passa tider och samarbeta med dina arbetskamrater.

• Varje vecka hålls utvecklingssamtal med kvinnorna för
att följa upp hur det går.

som lönar sig
Så kan du få jobb

1. Fråga ditt bostadsbolag
om det finns möjlighet
att få jobb.

2. Är du ungdom finns

möjligheten att söka
sommarjobb.

3. Kontakta politiker och
Arbetsförmedlingen.

Konstantina Chatzaubers, Guluzar Atik, Zeliha Bulduk, Susanne Axelsson Heldring trivs tillsammans.

städar både inomhus

Utsmyckning. Jobb till kvinnliga hyresgäster och
färglada konstverk: Botkyrkabyggen satsar på Fittja.

Mål med projektet
1. Det övergripande målet med satsningen är att 75 procent av kvinnorna ska lära sig svenska, passa tider och
samarbeta, så bra att de kan få en anställning.

2. Kvinnorna ska lära sig hjärt- och lungräddning, friskvård och om jämställdhet.

3. Ett annat mål är att kvinnorna ska bli självförsörjande
och bli förebilder för andra i samhället.

”Alla kvinnor
kommer
från olika
länder
men vi har
blivit som
syskon.”
Guluzar Atik

Rent hus. Fatima Bibi och Khadija Rafii är glada över
att ha fått ett jobb hos Botkyrkabyggen.

Bolag som skapar jobb
• Telge Hovsjö har under flera år erbjudit hyresgästerna arbete som bland annat portvakter och fastighetsskötare.

• Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder
har varit med och startat en utbildning till fastighetsskötare och erbjuder studenterna praktik hos bolagen.

• Telge Bostäder skapar jobb för hyresgäster vid renoveringen av Fornhöjden, på tur står nya portvaktsjobb i Lina.
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