Tidningen för dig som hyr
av oss på Haninge Bostäder.
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HÄR ANMÄLER DU FEL!

Dygnet runt på haningebostader.se (Mina sidor)
Telefon 08 606 89 00 kl 7-16 mån-tors, fre 7-12

AYBANIZ PRESENTERAR DET AZERBAJDZJANSKA KÖKET
I Haninge bor hyresgäster från
ett stort antal länder i världen.
En berikande mångfald som vi
ska ta tillvara på, och vad kan
vara bättre än att dela med sig av
den underbara maten från våra
länder. Först ut är Aybaniz
Quliyeva som här presenterar
Azerbajdzjans läckra kök!

”Jag har fått pappas gener,
han var väldigt duktig på
att laga mat”, säger
Aybaniz Quliyeva och
bjuder medarbetare från
Haninge Bostäder på en
överdådig lunch..

ASH QARASI

KÅLDOLMAR

RIS

SEKHER BURA

BAKU KATASI

TEXT DONALD BOSTRÖM BILD EWA STACKELBERG

D

et blir ett ljuvligt
bord i färg och
form när Aybaniz
Quliyeva dukar
med den mat som hon så omsorgsfullt har lagat.
I Azerbajdzjans kök tar
man tid på sig och låter en
symfoni av kryddor och smaker gifta sig och mogna under
många timmar i köket.

HANINGES
FANTASTISKA
MÅNGFALD

ATT LAGA MAT
GÖR MIG GLAD
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VINDOLMAR
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AYBANIZ RADAR UPP de läckra
små vinbladsdolmarna där
koriander, mynta och dill ger
det lilla extra som gör dem
till en favorit för många. För
andra blir den smakfulla Ash
Qarasi grytan med kastanjer,
aprikos, dadlar och plommon
runt köttet en favorit. Och
alla gillar de sirligt ornamenterade bakverken Sekerherbura som efterrätt, med en
fyllning av mandel och kardemumma.
JAG ÄLSKAR ATT laga mat, säger Aybaniz. Jag har fått pappas gener, han var väldigt
duktig på att laga mat. Mamma var inte lika duktig, säger
Aybaniz och skrattar. Att
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laga mat är min bästa hobby.
Barnen säger åt mig att ta det
lugnt eftersom jag har opererat höfterna, men jag kan
inte låta bli. När de inte ser så
smiter jag ut i köket och sätter igång. Jag mår helt enkelt
bra av att laga mat, säger
Aybaniz Quliyeva med ett
stort leende.
Idag överraskar Aybaniz
och bjuder Haninge Bostäders personal på en överdådig lunch!

*

AYBANIZ QULIYEVA
ÄR FÖDD I
AZERBAJDZJANS
HUVUDSTAD BAKU.
Efter fem års studier är hon
utbildad civilingenjör och
har undervisat som lärare
i matematik. Aybaniz kom
till Sverige för 15 år sedan
när hon var 35 år. Hon
har en dotter som är 21 år
som studerar till lärare, en
dotter som är 12 år, och
en son som är 24 år och är
socionom.

Medarbetarna från
Haninge Bostäder
lät sig väl smaka.

ALLA
RECEPT PÅ
NÄSTA SIDA!
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MATIG MÅNGFALD
RECEPT
FRÅN DET
AZERBAJDZJANSKA
KÖKET!
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Det är på dagarna inbrotten händer. De flesta är på jobbet och
lägenheter och förråd står obevakade. Men Grannstöd i Haninge är
vår trygghet under dagen.
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TEXT DONALD BOSTRÖM
BILD EWA STACKELBERG

V

i patrullerar i bil för att synas
i brottsförebyggande syfte
säger ordförande Göran
Blomqvist. Det har visat sig
ha stor effekt. Enligt SAMBO (Samverkan Mot Brott) är brottsfrekvensen 36
procent lägre där Grannstöd och
Grannsamverkan är aktiva med våra
patrulleringar, berättar Göran.
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1. KÅLDOLMAR

3. ASH QARASI

Nötfärs
Ris
Gul lök
Smör
Koriander och dill
Tomater
Kål
Salt och peppar

Nötkött
Gul lök
Kastanj
Aprikos, russin och dadlar
Plommon, gula och lila
Gurkmeja
Smör
Salt och peppar

2. VINBLADSDOLMAR

Till riset
Ris
Gurkmeja
Smör
Salt

Nötfärs
Ris
Gul lök
Vinblad
Smör
Koriander, mynta och dill
Salt och peppar
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TRYGGHET I HANINGE

4. BAKU KATASI
(EFTERRÄTT)

5. SEKHER BURA
(EFTERRÄTT)

Till degen
Mjöl
Mjölk
Jäst
Ägg
Smör

Till degen
Mjöl
Ägg
Crème fraiche
Smör
Jäst
Mjölk
Vaniljpulver

Till fyllningen
Socker
Mjöl
Smör
Vaniljpulver

Till fyllningen
Socker
Mandelpulver
Kardemummapulver
Vaniljpulver
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GRANNSTÖD HANINGE cirkulerar runt
kommunen varje vardag året runt. De
har delat kommunen i 28 områden för
patrulleringarna. De cirka hundra medlemmarna turas om att köra enligt ett
rullande schema med två personer i varje bil, ibland två pass per dag.
Allt började redan 1999 när polisen
och försäkringsbolaget Folksam informerade de boende hur man skyddar
hemmet. Något som därefter utvecklades till Grannstöd och på den vägen är
det.
– När exempelvis båtstölderna ökar
under höstarna ber polisen oss om hjälp
att hålla extra uppsikt över de områden
där båtarna ligger, säger Arno Elmberg
som är kassör och ansvarig för körschemat.
GÖRAN OCH ARNO berättar att de vid ett
tillfälle när de fotograferade asfaltsläggare som misstänktes utföra något olagligt vid en fastighet blev jagade och fick
fly fältet i bilen.
– Vi har inga polisiära befogenheter
och ingriper heller aldrig i det vi ser,
men vi har direktkontakt med poliserna
i kommunen säger Göran.

*

Göran Blomqvist och Arno Elmberg
berättar att de flesta har
utbildning för hjärtstartaren
som de har i bilen.

DIN TRYGGHET UNDER
DAGEN– ÅRET RUNT
DETTA ÄR GRANNSTÖD
Grannstöd ska SYNAS, OBSERVERA och
RAPPORTERA, men inte ingripa. Observationerna rapporteras till polisen.
Grannstöd är en vidareutveckling av
Grannsamverkan i samverkan med
polis och kommun, och sponsras av
Haninge Bostäder, Hembla, Stena
Fastigheter, Victoria Park, Olofssons
Bil Haninge
Rapporter handlar om
e Misstänkt brottslighet
e Observationer fordon, exempelvis
stulna eller skrotbilar.
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V ägmärken, åverkan eller felaktiga
Skador eller hinder för
framkomlighet
Skadegörelse eller klotter
Sopdumpning

KONTAKTA GRANNSTÖD
Hemsida
www.grannstodhaninge.se
E-post
grannstod@grannstodhaninge.se
Telefon
e

e

 rdförande Göran Blomqvist
O
070-650 96 21
Kassör Arno Elmberg 070-666 68 60
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hej! noterat

ANDERS GILLBERG,
VD FÖR HANINGE BOSTÄDER

Vad vill du
läsa om?

Ett steg för miljön
Det är med glädje jag kan berätta att vi har tagit ännu
ett viktigt steg mot våra miljömål. Alla som bor i
Haninge Bostäder ska få möjlighet att göra
klimatsmarta val som bidrar till en mer hållbar värld.

U

ndersökningar visar exempelvis att
nästan 40 procent av det vi slänger i
soppåsen hemma är matavfall. Om
potatisskalen och matresterna sorteras rätt, omvandlas de istället till biogas och
biogödsel.
Om vi sorterar matavfallet redan hemma i
köket blir matsvinnet synligt och därmed möjligt att minska.
Haninge Bostäders uppgift är utveckla ett
tryggt och varierat boende. I det allmännyttiga
bolagets syfte ingår även samhällsansvar. Det
innebär att vi ska bidra till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling.
Det handlar med andra ord om att minska
miljöpåverkan och resursförbrukning.
I detta nummer kan du läsa om hur vi har utvecklat matavfallshanteringen på Moränvägen i
Jordbro för våra hyresgäster.
JAG ÄR STOLT OCH TACKSAM över att vi tillsammans lyckats så bra trots de utmaningar vi mött.
Sedan Covid-19 kom till Sverige våren 2020 har
det inte varit enkelt för oss på Haninge Bostäder
att leverera den service vi vill till alla er hyresgäster.
Verksamheten har visserligen varit i full
gång, om än på ett annorlunda sätt, i linje med
gällande rekommendationer och restriktioner.
För att minimera smittorisken för besökande
hyresgäster införde vi bland annat rutinen att
förboka besök i vår kundtjänst. Det har visat sig
vara väldigt uppskattat.
Det är därför något vi kommer att fortsätta
6

med även när restriktionerna har tagits bort. Vi arbetar alltid för att ni
alla ska kunna känna trygghet i er
hemmiljö. Haninge Bostäder deltar i
många aktiviteter för ökad trivsel och
trygghet i bostadsområdena. Vårt
mål är att alla våra hyresgäster ska
känna sig trygga där de bor.

Bobladet
ANSVARIG UTGIVARE

Anders Gillberg
PRODUKTION

Donald Boström Media AB
FOTO OMSLAG

OM NÅGRA VECKOR öppnas dörrarna
för ett nytt år med nya utmaningar,
det ser vi fram emot.
Vi ses då!
God jul & Gott nytt år!

Ewa Stackelberg

ANDERS
GILLBERG
VD HANINGE BOSTÄDER

Bobladet är Haninge
Bostäders tidning för de egna
hyresgästerna. Tidningen
trycks på miljövänligt papper
i en upplaga av 2 500 ex.

*

TRYCK

Ljungbergs Tryckeri,
Klippan 2021

MILJÖN
I FOKUS

Nu börjar vi med
sortering av matavfall
Allt är nu klart för att hantera hushållens matavfall
miljövänligt. Den 25 oktober
hade samtliga boende på
Moränvägen 2-110 fått sina
bruna påsar med hållare.
– Det kommer bli stor skillnad
för miljön och för de boende,
säger områdesvärden Stefan
Engborg. Samtliga hushåll
har fått det som behövs för
att sortera matavfall, nu kan
vi alla göra en viktig insats
för miljön. Det har länge varit

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

Miljöstugan på Moränvägen 48, Coop forum och
Ica Maxi-butiken Handen
har påsar!
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problem att hushållssopor har
slängts på marken. Råttorna
lär sig snabbt var maten finns
och flyttar dit.
Trots att det varit 500
kronor i böter för att slänga
matavfall på marken har det
hänt alldeles för ofta. Råttorna
har hittat dit med sina bakterier. Bara i Jordbro har den
extra sophanteringen kostat
en miljon kronor om året. Med
de nya rutinerna kommer alla
hushåll hjälpas åt att hålla
råttorna borta. I området finns
nu fyra så kallade djupbehållare som är märkta med information för endast matavfall.
– Det är viktigt att hyresgästerna bara slänger matavfall i påsarna, säger Stefan. En
enda lite plastpåse bland matavfallet och allt måste slängas
i det vanliga avfallet, istället
för att bli biogas till bussar
eller bli ny fin jord. De nya
rutinerna är en win-win situation, inte bara för Haningebor,
utan för hela världen avslutar
Stefan.

*

Bästa hyresgäster!
Två gånger om året kommer
denna tidning, Bobladet, i er
brevlåda. Det är ett av våra
sätt att hålla kontakt med
er hyresgäster och berätta
om oss, vad vi gör, vad som
händer med Haninge Bostäder, våra fastigheter och våra
fantastiska hyresgäster.
Nu vill vi ha er hjälp för att
veta vad ni vill se och läsa i
Bobladet?

Vi blir glada att emot era goda
idéer och synpunkter. Maila
gärna till oss:
info@haningebostader.se

Bokade besök ger dig
mer kvalitetstid
Hör av er till oss och boka en
besökstid.
Då kan vi komma förberedda
för just ditt ärende och ge dig
mer och bättre kvalitetstid,
men visst öppnar vi dörren om

våra hyresgäster besöker oss
oanmälda under våra öppettider. Välkomna att boka tid på
telefon eller mail:
08-606 89 00
info@haningebostader.se

Träffpunkterna är öppna!
Välkomna tillbaka! Nu får
vi äntligen träffas igen enligt
FHM:s rekommendationer.
Brandbergens seniorcenter
Telefon: 08-606 92 88
Öppet: Måndag–torsdag kl
9–16, fredag kl 9–15,30
Djurgårdsplan, Vendelsö
Telefon: 08-606 92 21
Öppet: Måndag–torsdag kl
9–16, fredag kl 9–15,30
Tallhöjdens träffpunkt
Telefon: 08-606 92 01

Måndag–torsdag kl 9-16,
fredag kl 9–15.30
Dalarö träffpunkt
Telefon: 070-678 20 58
Öppet: Måndag, Tisdag,
onsdag, kl 9–15
Västerhaninge träffpunkt
Telefon: 08-606 76 20
Öppet: måndag, onsdag 16-19
Jordbro Mötesplats
Telefon: 08-606 49 14
Öppet: Torsdag,
fredag kl 9–15
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TRYGGARE KVARTER

Onsdagen den 21 oktober genomfördes
en trygghetsvandring i Jordbro med
föreningen JORDBRO I SAMVERKAN på initiativ
av Haninge Bostäder och Hembla.
TEXT DONALD BOSTRÖM
BILD HANINGE BOSTÄDER

S

yftet var att inspektera skymda
och otrygga platser i Jordbro,
för att identifiera platser som
måste åtgärdas för att det boende ska känna än större trygghet i sitt
boende.
I mörker och regn gick trygghetsvandringen av stapeln med en tapper
skara företrädare för lokala föreningar,
bostadsföretag, politiker och polisen.

8

Samverkan i Jordbro är ett samverkansorgan för utveckling av Jordbro stadsdel. Samverkan drivs av
fastighetsägarna Haninge Bostäder
och Hembla som tillsammans medoch i nära samarbete med Haninge
kommun, Polisen, ideella föreningar
och näringsliv vill verka för att skapa
framtidens Jordbro.

EFTER VANDRINGEN upprättades en lista
över åtgärder som behöver göras. Målet
är att ett antal akuta åtgärder görs omgående, medan annat läggs in i planeringen längre fram, beroende på vad åtgärderna består av.
– Nyttan av att vi går tillsammans är
att det ska synas i Jordbro att det är allas angelägenhet, att vi samarbetar helt
enkelt, säger Maria Hamrén från Haninge Bostäder.

JORDBRO I SAMVERKAN

NU ÖKAR VI
TRYGGHETEN

OM JORDBRO I SAMVERKAN

*
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UPPRUSTNING

Ställningarna är resta och fasadarbetena är i full
gång på det första huset på Södra Jordbrovägen
19-21, (Hus 1). Under oktober påbörjades arbetet
med fönstren och en mobilkran ställdes upp för att
lyfta allt på plats.
Planen är att Hus 1 ska vara färdigt
under 2022. Turordningen för de
resterande fastigheterna är enligt
följande:

SÖDRA
JORDBROVÄGEN
MODERNISERAS

Hus 2 – Södra Jordbrovägen 31-33.
Under 2022
Hus 3 – Södra Jordbrovägen 27-29.
Under 2023
Hus 4 – Södra Jordbrovägen 23-25.
Under 2023

Tiderna är preliminära och kan komma
att förskjutas. Fortlöpande information
av renoveringsarbetet hittar ni på
Haninge Bostäders hemsida
haningebostader.se samt på informationstavlorna i entrén. Tveka inte att
höra av er till Haninge Bostäder med
frågor eller funderingar.
FATIMA BALE
OMBYGGNADSSAMORDNARE
TEL: 08-606 9645

Full fart på renoveringen vid Örnens väg.
I april kan vi se resultatet!

...OCH PARKVILLAN RIVS
Haninge Bostäder
bygger fler
bostäder
Efter många års trogen tjänst har Servicehuset Parkvillan i Västerhaninge tjänat sina sista kommuninvånare.
Nu kommer byggnaden (endast lokalen) att rivas och ge plats för bostäder
som beräknas klara för inflyttning 2023.

ÖRNENS VÄG
I september påbörjades fasadrenovering
på Örnens väg. Under april 2022
kommer samtliga tegelfasader vara
färdigrenoverade och snygga. Renoveringen syftar till att åtgärda problem
med skadade cementfiberskivor och tegelhörn som angränsar till balkongerna.
10
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Många barn lever i hem där vuxna inte alltid är snälla. Det kan vara en vuxen
som slår eller hotar barn eller en annan vuxen. Det kan vara en vuxen som
dricker alkohol så att de inte kan ta hand om sina barn på rätt sätt. Det kan
också vara så att en vuxen är sjuk och därför inte kan ta hand om sina barn.
Eller att barnen måste ta hand sig själva eller sina syskon.

Om du känner dig rädd hemma eller orolig för dig själv eller
någon annan, gör då så här:

1
2
3

Prata med en vuxen du litar på! Det kan vara en lärare, kuratorn på
skolan, en kompis förälder eller någon du känner. Berätta hur du har
det!
Ring till BRIS på telefonnummer 116 111.
Ring till socialtjänsten och berätta hur du har det. Socialtjänsten i
Haninge Kommun, mottagning för barn och unga 08-606 79 96.

Kom ihåg att du alltid får berätta om dåliga hemligheter för någon
vuxen du litar på! Även om någon sagt att du inte får berätta! Dåliga
hemligheter känns dåliga i kroppen, som i magen eller bröstet och kan
göra dig ledsen eller orolig.

Du har alltid rätt att bestämma över din egen kropp!
e
e
e

e

Ingen vuxen får slå eller hota dig.
Ingen vuxen får ta på dina privata delar.
Ingen vuxen eller barn får be om eller tvinga dig att skicka
bilder eller film på privata delar.
Ingen vuxen får dricka alkohol så att de inte kan ta hand om
dig eller dina syskon.
En förening som verkar för att
alla ska få leva i hem fria från
rädsla och våld.

