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Tidningen för dig som hyr  
av oss på Haninge Bostäder. 

ÄLSKADE 
BARN

Våld i nära relationer  
drabbar ofta barnen

NY 
FELANMÄLAN

Telefon 08 606 89 00   

kl 7-16 mån-tors, fre 7-12

Dygnet runt på 

haningebostader.se  

(Mina sidor)

FELANMÄLAN? NU BLIR DET ENKLARE ATT FÅ HJÄLP!
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A nmälningarna om våld mot 
barn ökar i Haninge sedan 
2015. Det kan bero på att öp-
penheten att prata om pro-

blemen är större idag där fler förstår att 
anmäla när barn far illa.

De flesta ärenden där barn utsätts 
för våld är så kallat ”uppfostringsvåld”, 
där föräldrar som inte har strategier för 
att handskas med sina barn, ser våld 
mot barnen som lösningen. Det handlar 
om barn som är utsatta för övergrepp av 
olika slag, men också barn som bevitt-
nar våld i nära relationer.

– Våld handlar ofta om inlärda bete-
enden säger Christopher Wärngård tf 
enhetschef på Socialtjänstens barn- 
enhet för barn mellan 0–11 år.  

– Men det finns också andra skäl som 
stress, konflikt i samband med skils-
mässa eller psykisk ohälsa fortsätter 
Petronella Ek, Förebyggarteamet sam-
ordnare Barnahus Haninge .

DET KOMMER regelbundet in orosanmäl-
ningar från barnens omgivning där vän-
ner, grannar eller anhöriga har sett vad 
som pågår. Men även förskola, hälsovår-
den och polis anmäler när de förstår att 
barnen far illa. 

Om situationen för barnet är allvar-
ligt upprättar vi en anmälan och arbetar 

regelbundet i samråd med krisstöd, 
barnpsyk, polis, åklagare och socialför-
valtningen berättar Christopher Wärn-
gård.

BARNEN BEHÖVER PRATA om sina upple-
velser, i grupp med andra barn, eller i 
enskilda trappansamtal och få prata 
med familjeterapeuter, och i här- och 
nu-samtal. Behandlingen börjar när 
barnets utsatthet har upphört. 

Att barnen deltar i barngruppen med 
samtal och lekar är viktigt för att förstå 
att man inte är ensam, förstå att det ald-
rig är barnets fel, förstå att inga familjer 

I BOBLADETS SERIE OM VÅLD I NÄRA RELATIONER OCH 
HUSKURAGE HANDLAR DET DEN HÄR GÅNGEN OM 

BARNEN.

VÅLD I FAMILJEN är när en förälder slår ett barn. Det 
kan också vara en styvförälder som slår. Ibland 
kan det vara våld från en morfar som ofta är 
hemma hos familjen. Ett syskon som alltid slår och 
utövar makt över ett annat syskon använder också 
våld. Det kan också vara när pappa slår mamma 
eller mamma slår pappa.

TEXT DONALD BOSTRÖM. FOTO EWA STACKELBERG 

”DE SOM UTSATTS  

FÖR VÅLD SOM BARN 

FÖR VÅLDET VIDARE 

TILL SINA BARN. ”

är perfekta, att få bry sig om sig själv och 
sina egna behov, att få svar på frågor 
som de går och bär på

Barnahus Haninge är en plats där 
polis, åklagare, socialtjänst, krisstöd-
jare, barnläkare och barn- och ung-
domspsykiatrin, möts tillsammans med 
barn som blivit utsatta för brott, våld 
eller övergrepp i nära relation. 

– Tillsammans kan i få en helhetsbild 
med journaler från BUP, polisförhör, 
tandläkare, läkare och även rättsmedi-
cinsk undersökning säger Petronella Ek.

ÄLSKADE 
BARN

HUSKURAGE – HANINGE BOSTÄDER
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HIT KAN DU RINGA
Ring 08-606 79 96 mellan 8.30 och 
16.30 på vardagar. Eller socialjouren på 
kvällar och helger. För vägledning till 
föräldrar eller barn som vill prata.
Akut vid pågående våld ring 112

Här kan föräldrar barn och ungdomar 
skicka in intresseanmälan för att 
veta mer om Hanba. https://www.
haninge.se/omsorg-och-stod/
familj-vuxna-ungdomar-och-barn/
barn-och-ungdomar/hanba/
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FAKTA 
Om anmälan kommer – så här 
gör socialtjänsten
1.  Orosanmälan kommer från 

exempelvis förskolan.
2.  De pratar med barnet, vad har 

hänt, vad säger barnet?
3.  Socialtjänsten gör en skydds-

bedömning
4.  Om läget är akut bedöms 

vilken form av agerande
5.  Eventuell placering av barnet 

på jourhem, kanske samma 
dag

6.  Krishantering
7.  Utredningen börjar och utred-

ningsenheten tar över
8.  Planering av långsiktiga be-

handlingsinsatser för familjen.

ÄLSKADE 
BARN DET HÄNDER  

ETT BARN  
JUST NU.  

ETT EXEMPEL:

SKOLAN RINGER TILL 
SOCIALTJÄNSTEN. 
EN POJKE HAR JUST 
BERÄTTAT FÖR LÄRARNA 
ATT MAMMA OCH 
PAPPA HAR SLAGIT 
HONOM UNDER EN 
LÄNGRE TID. 

Det bedöms som ett allvarligt läge efter-
som det handlar om pågående våld. So-
cialtjänsten agerar omedelbart, en 
trygghetsperson, ofta en kurator, är med 
vid de första samtalen med pojken. Poj-
ken är rädd för konsekvenser om föräld-
rarna får veta att han har berättat. För-
äldrarna kallas till samtal, de förnekar 
det hela mycket starkt och skyller istäl-
let på barnet, att pojken har livlig fan-
tasi. Föräldrarna uppvisar ett mycket 
problematiskt beteende, vägrar samar-
beta och är utåtagerande. 

– I det läget är vi tvungna att gå in 
med LVU (lagen om vård av unga) för 
att garantera pojken säkerhet säger 
Christopher Wärngård.

POJKENS FARMOR och farfar förstod si-
tuationen och därför kunde pojken om-
placeras från jourhemmet till morför-
äldrarna. Förhoppningsvis kan pojken 
flytta hem till föräldrarna igen, men det 
finns tyvärr fall när det händer att barn 
inte kan återförenas med föräldrarna. 
När föräldrarnas mottaglighet för dia-
log har utretts kan familjebehandlingen 
inledas tillsammans med barnets mam-
ma och pappa. 

NÄR DIALOGEN MED föräldrarna börjar 
fungera erbjuder vi ett antal åtgärder, 
krisstöd upp till 5 tillfällen. Därefter 
har familjen möjlighet till familjebe-
handling under en längre tid

– Det är inte ovanligt att det pågår 
två parallella utredningar om samma 
fall. Vi utreder familjesituationen och 
hur vi kan skydda barnet från våld, sam-
tidigt som polisens roll är att göra en 
brottsutredning eftersom barnmisshan-
del är ett brott.

– Socialtjänsten hjälper, skyddar och 
stöttar barnen, men barn mår bäst att bo 
med sina föräldrar säger Petronella Ek. *

SAJAD AL-HAMI är en modig 
18 årig ung man som sedan 1 
november 2018 tillsammans 
med en kollega satsar på sin 
frisörsalong på Moränvägen 1 
i Jordbro samtidigt som han 
fortsätter att utbilda sig.

– Jag blev inspirerad av att 
det planerades ett nytt centr-
um, när jag såg att lokalen 
var ledig kontaktade jag äga-
ren och vi kom överens.

SAJAD HAR LÄRT sig allt om att 
klippa hår och skägg av sin 

FÖRSTA MAJ 2018 tog Eleonor 
Leijström över mäklarloka-
len på Vendelsö skolväg 124 i 
Vendelsö /Djurgårdsplan, 
och slog upp dörrarna till sin 
skönhetssalong. 

ELEONOR ÄR UTBILDAD frans-
stylist och har tidigare under 
två år drivit salong Handen. 

Den som beställer tid hos 
Eleonor kan välja på Frans 
styling, tandblekning och 
Spraytan som ger några veck-
ors solbränna exempelvis in-

VÄLKOMNA TILL 
HANINGE BOSTÄDER  

LOKALER

Vi hälsar två nya LOKALHYRESGÄSTER varmt välkomna! 

farbror i Iraks huvudstad 
Bagdad.

– Min farbor har tränat 
och lärt mig allt säger Sajad. 
Nu har han och en frisörkol-
lega renoverat salongen till 
en snygg och modern salong, 
med bland annat ett rum för 
kvinnor som önskat täcka sig 
med sjal, och vill ha det mer 
privat utan insyn, det måste 
vi respektera säger Sajad. 

– Alla måste klippa sig och 
vi är stolta för att få vara de-
ras frisör avslutar Sajad. *

för stundande bröllop eller 
andra viktiga händelser. 
Även naglar och massage  
erbjuds av Eleonors kollegor i 
salongen.

– När vi blivit varma i klä-
derna startar vi våra kund-
kvällar med erbjudanden ra-
batter och event med 
sminkkurser och gott fika sä-
ger Eleonor, medan hon visar 
hur det går till när hon med 
millimeterprecision applice-
rar långa ögonfransar på en 
kund. *

Jordbro behöver en 
frisörsalong!

Här får du finfina 
fransar!

SAJAD AL-HAMI, FRISÖR I JORDBRO ELEONOR LEIJSTRÖM, FRANSSTYLIST, VENDELSÖ
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   hej! noterat

M ålet är att förhindra våld i nära 
relationer genom att ge våra hy-
resgäster ett verktyg för att agera 
för den som känner oro att någon 

granne råkar illa ut. 
Haninge kommun är dessutom en av fem ut-

valda kommuner i Sverige som medverkar i 
UNICEF:s pilotprojekt Barnrättskommun. 

Arbetet tar avstamp i FN:s barnkonvention 
och planeras bli svensk lag 2020. Hela kommu-
nens organisation berörs och vi på Haninge Bo-
städer värnar om barnens bästa. Vi belyser i det-
ta nummer det sorgliga faktum att många barn 
lever otrygga i sina hem. 

Med hjälp av statistiken förstår vi att det sker 
även i lägenheter som ägs av oss. Låt Huskurage 
bli normförändrade för hur vi agerar, från miss-
tanke till omtanke.

 
ÅR 2018 ÄR SNART till ända och vi blickar för-
hoppningsfullt mot 2019. Det går inte att sum-
mera 2018 utan att nämna den sommar vi har 
haft. Den går till historien som den varmaste 
hittills. Är den sommarvärmen här här för att 
stanna, kommer det att betraktas som ”normalt 
sommarväder”. 

JAG ÄR OROLIG för de klimatförändringar som 
har lett till högre temperaturer, ökande regn-
mängder och allt svårare stormar i vår värld. I 
ett långsiktigt perspektiv måste vi ta hänsyn till 
hur vi bygger och förvaltar våra fastigheter. 

När vi blickar framåt med ny affärsplan så 
finns tekniksprånget digitalisering med på 
agendan. Där sker en utveckling som kommer 

att förändra såväl vardagen som ar-
betslivet för oss alla. 

Målet för oss är att vi med hjälp av 
digitalisering ska kunna erbjuda fler 
tjänster och bättre service för våra 
hyresgäster samt genom bra analys- 
och uppföljningsverktyg kunna ener-
gieffektivisera våra hus.

 Jag ser verkligen fram mot ett nytt 
år tillsammans med er och mina kol-
legor på Haninge Bostäder. *
ANDERS GILLBERG  
VD HANINGE BOSTÄDER

Från misstanke 
till omtanke

Haninge Bostäder AB
Box 115, 136 22 Haninge
Tel 08-606 89 00,  
www.haningebostader.se

Bobladet 

ANDERS GILLBERG,  
VD FÖR HANINGE BOSTÄDER
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Anders Gillberg
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Bobladet är Haninge  
Bostäders tidning för de egna 
hyresgästerna. Tidningen  
trycks på miljövänligt papper 
i en upplaga av 2 500 ex.

I Bobladet nr 1 2017 berättade vi att Haninge 
Bostäder antagit en policy som kallas Huskurage.

År 2018 har varit ett mycket 
aktivt år för Haninge Bostäder. 
Inte mindre är 187 trivsel-
skapande markåtgärder har 
utförts.

ALLTIFRÅN ATT UPPFÖRA nya 
lekparker, justera brunnar 
och laga trasiga bänkar till att 
renovera gräsmattor och be-
skära rosor. Haninge Bostäder 
laddar inför 2019 med samma 
höga ambition med trivselska-
pande åtgärder.  Andreas Skoglund, 45 år

Är teknisk förvaltare på Ha-
ninge Bostäders sedan 3:e 
september. Arbetade tidi-
gare med OVK, Obligatorisk 
Ventilations Kontroll, som 
besiktningsman. Nu blir An-
dreas uppgifter teknik- och 
energifrågor, samt kontroll 
över service och underhåll 
av hissar, ventilation, fläktar 
och pumpar.*

Belles golv & städ AB blir 
det företag som kommer 
sköta städningen av Haninge 
Bostäders fastigheter förutom 
i fastigheterna på Dalarö, från 
och med 2019,

HANINGE BOSTÄDER har som 
ambition att underlätta för 
personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden att få jobb. 
Därför ska det ingå i uppdra-
get att den nya städentrepre-

Pernilla Fredriksson  
Gardell, 52 år
Efter 18 år på Botkyrkabyg-
gen har Pernilla tagit över 
som uthyrningsansvarig på 
Haninge Bostäder sedan 24:e 
september. 

Det innebär kontakt med 
hyresgäster som säger 
upp sina kontrakt och ska 
flytta, och de som ska skriva 
kontrakt och flytta in i någon 
av Haninge Bostäders 2 346 
lägenheter. 

– Till våren tar vi ett viktigt 
steg när vi förbättrar fastig-
hetssystemet.* 

Annie Olsson, 34 år
Arbetar som vikarierande 
ekonomi- och HR-assistent 
på Haninge Bostäder sedan 11 
september.

Annies uppgifter kommer 
vara allt från bokföring och 
personalfrågor. Annie kommer 
från Profi Fastigheter där hon 
arbetat som bolagsekonom. 

– Nu kommer jag också att 
delta i att omvandla Haninge 
Bostäders pappersrutiner till 
digitala processer berättar 
Annie.*

Vi är nya på jobbet... 

ANDREAS

ANNIE

PERNILLA

nören bidrar till att långtidsar-
betslösa personer kan komma 
in på arbetsmarknaden. 
Vakanta tjänster ska först er-
bjudas personer boende inom 
Haninge kommunen, gärna 
med anknytning till Haninge 
Bostäder. 

HANINGE BOSTÄDER har 
också ställt krav på hållbar-
het, kvalitet och arbetsvillkor 
i upphandlingen. Belles golv 

Städupphandling 
med sociala 
ambitioner

Ett år med många 
förbättringar

& städ AB som fick städupp-
draget kommer också vara 
en förlängd arm till Haninge 
Bostäder när det gäller tillsyn 
av fastigheterna och brand-
skydd. Stickprovskontroller av 
städningen kommer utföras 
av en extern städexpert. 
Haninge Bostäder uppskattar 
också synpunkter på städkva-
liteten från hyresgästerna.*
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NÄR SNÖN  
KOMMER TILL 
HANINGE...  
SÅ HÄR KOMMER SNÖRÖJNINGEN  
ATT FUNGERA I VINTER  
Vinter betyder snö som kan göra 
vardagen besvärlig i våra bostads-
områden. Men Haninge Bostäder står 
rustade inför den kommande vintern 
för att ta hand om snön och göra livet 
lite lättare för sina hyresgäster.

Det är markskötselföretaget Marbit AB 
som sköter majoriteten av Haninge Bostä-
ders snöröjning och halkbekämpning. På 
Dalarö sköts det av Dalarö Träd & Trädgård 
AB. De är uppkopplade mot väderleks-
tjänsterna och följer noggrant progno-
serna för att planera snöröjningen. 

REGLER FÖR SNÖRÖJNING
Snöröjningen påbörjas när snödjupet är 5 
centimeter torrsnö, 3 centimeter blötsnö 
eller vid blixthalka. Vid ihållande snöfall 
påbörjas snöröjning vid 10 centimeters 
snödjup. Under pågående snöfall utförs 
säkerhetsröjning för att viktiga samhälls-
funktioner ska kunna upprätthållas, ex-
empelvis framkomlighet till fastigheterna 
för brandkår, ambulans och polis. 

SNÖRÖJNING PÅ PARKERINGSPLATSER
För att undvika skador kör inte snö-
röjningsmaskinerna nära garage eller 
parkerade bilar. Om större delen av 
parkeringen fri från bilar kan plogning 
utföras om snöröjningspersonalen är i 
området. I annat fall är det enligt avtal, 
upp till hyrestagaren att hålla sin parke-
ringsruta fri från snö. Traktorerna som 
plogar i våra områden är utrustade med 
GPS och registrerar när och var snöröj-
ning har utförts.

ATT TÄNKA  
PÅ NÄR DET 
SNÖAR
 
Håll dig uppdaterad om vädret och  
anpassa dina planer efter vädret.

VARNING KLASS 1
Väderutveckling väntas som innebär 
vissa risker för allmänheten och störning-
ar för en del av samhällsfunktioner.

VARNING KLASS 2
Väderutveckling väntas som kan innebära 
fara för allmänheten, stora materiella 
skador och stora störningar i viktiga sam-
hällsfunktioner. Allmänheten uppmanas 
att löpande följa upp ny information om 
väderutvecklingen samt om möjligt hålla 
sig hemma. 
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I PENSIONFÖDELSEDAGSKALAS!

I 70 år har Haninge förvaltat sina fastigheter i Haninge kommun. 
Med den tydliga visionen att bli den attraktivaste hyresvärden på 
Södertörn med kvalitet och service som metod, bjöds våra 
hyresgäster på jubileumskalas.

SOLEN STRÅLADE över den po-
pulära DJ Mendez på scenen 
när han underhöll de 600 
festdeltagarna som samlats 
för att fira när Haninge bo-
städer fyllde 70 år. 

BARNEN MÅLADE, red ponny 
och hoppade i hoppborgen, 

medan övriga hyres-
gäster minglade, 
drack kaffe och tog 
för sig av tårtor och 
bullar och sken i 
kapp med solen. * 

70

HANINGE BOSTÄDER  
FIRAR 70 ÅR

LENA ÄR EN av Haninge Bo-
städers verkliga trotjänare. 
Hon började som handläg-
gare 1989 och har hunnit sit-
ta på företagets områdeskon-
tor i Jordbro, Västerhaninge 
och Haninge.

LENA MINNS många omorgani-
sationer. 1995 när Haninge-
hem och Haninge Bostäder 
blev ett företag, år 2000 när 
en del av fastigheterna till 
såldes till bland annat Bofo-
rum, och efter några år byt-

EFTER ATT HA arbetet många 
år på företag som anlitats av 
Haninge Bostäder, anställdes 
Mats direkt av Haninge  
Bostäder 2012 och har hun-
nit måla om många lägenhe-
ter, trapphus och allmänna 
utrymmen sen dess.

– Jag trivs toppen. Vi är ett 
bra gäng på Haninge Bostäder 
som ställer upp och hjälps åt.

– Målare har en tacksam 
uppgift med att komma och 
göra fint, och hyresgästerna 
blir glada.

TACK FÖR ALLT,  
KÄRA MEDARBETARE
Två av Haninge Bostäders duktiga medarbetare går i pension 
31 december efter lång och trogen tjänst.

tes namnet tillbaka till Ha-
ninge Bostäder igen.

– Jag är väldigt glad för de 
kollegor som jag träffade re-
dan 1995 och fortfarande har 
kontakt med. Och visst kom-
mer jag sakna det sociala 
med kollegor och hyresgäster 
men jag kommer få fullt upp 
med mina fyra barnbarn,  
segelbåt och huset i Storlien 
säger Lena med ett stort  
leende. *

– På Haninge Bostäder 
har vi kunnat vara generösa 
mot hyresgästerna om de 
önskat få något målat säger 
Mats.

NÄR MATS GÅR i pension till 
nyår kommer han börja 
pendla tillsommarhuset i  
Nyköping som han byggt och 
fortsätter bygga på.

– Och så blir det naturligt-
vis mycket tid till mina fyra 
barn och sex barnbarn. *

” Kommer sakna 
hyresgästerna”

” Ett bra gäng som 
hjälps åt”

LENA LUNDSTRÖM 64, UTHYRNINGSANSVARIG MATS JÖNSSON, 64, MÅLARE



Nu förbättras servicen  
för felanmälan.

Gäller från den 3:e december 2018

Ring in din felanmälan på telefon 08-606 89 00  
mellan kl 7 och 16 mån-tors, fre 7-12.  

Eller dygnet runt på HANINGEBOSTADER.SE (Mina sidor).  
Är det akut, ring 08-124 550 91 – om det till exempel är fara för 
skada på person eller egendom, exempelvis vid översvämning, 

strömavbrott eller en hiss som fastnat. OBS! Ej för stopp i handfat 
eller liknande fel som åtgärdas under kontorstid. 

FELANMÄLAN
Telefon 08 606 89 00   

kl 7-16 mån-tors, fre 7-12
Dygnet runt på 

haningebostader.se  
(Mina sidor)

ANTICIMEX
Skyddar fastigheten  

mot skadedjur
Kundtjänst 

 08- 517 634 15

KABEL-TV, 
BREDBAND  

& FIBER
Se uppgifterna i  

portanslaget för huset  
du bor i.

BRANDKÅR
AMBULANS

POLIS
Akut ring 112

Södertörnpolisen  
114 14

AKUTA FEL
08-124 550 91 
Dygnet runt 

STÖRNING
08-124 550 91 

Efter kontorstid 

Rudsjöterrassen 5, plan 9
Besökstider mån– ons 13-16, 

tors 13 –18. Fredag stängt
08-606 89 00

Telefontider mån–fre  
9.00–11.45

KUNDSERVICE 


