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Bobladet
Tidningen för dig som hyr
av oss på Haninge Bostäder.

TEMA:
VÅLD I
HEMMET

NU SATSAR
HANINGE BOSTÄDER
PÅ HUSKURAGE!

OM NÅGON
FAR ILLA
– VÅGA
KNACKA PÅ!
En hel tidning om trygghet och modet att rädda liv

GRANNSAMVERKAN HJÄLPER MÅNGA

DET ÄR

HUSKURAGE. Haninge Bostäder

har antagit en policy som kallas
Huskurage. Målet är att
förhindra våld i nära relationer
genom att ge alla ett verktyg för
att agera om vi känner oro för
att någon råkar illa ut.

*

”VI KAN FÖREBYGGA
TRAGEDIER I HEMMEN
OM FLER AGERAR”,
SÄGER RONNIE
CHRESSMAN PÅ
HANINGE BOSTÄDER

TEXT DONALD BOSTRÖM. FOTO EWA STACKELBERG

H

yresgästerna förväntar sig
att vi tar ett trygghetsansvar för våra hyresgäster i
de bostäder vi förvaltar säger Ronnie Chressman, förvaltningschef på Haninge Bostäder. Det kommer
vi självklart att göra. Hyresgästerna ska
utan minsta tvivel känna att vi inte bara
tar det ansvaret, utan att vi också kommer att agera om det behövs. En orosanmälan till socialnämnden eller polisen
är en liten insats från vår sida om det
kan rädda liv.
STRAX FÖRE ÅRSSKIFTET b jöd Haninge
Bostäder in föreningen Huskurage till
en föreläsning för all sin personal. Det
blev startskottet för ett aktivt engagemang med Huskurage policy mot våld i
nära relationer.
– Vi vill uppmana våra hyresgäster
att våga agera om och när det behövs.
Det kan rädda liv säger förvaltningschef
Ronnie Chressman.
Haninge Bostäder får med jämna
mellanrum samtal från hyresgäster som
hört eller sett saker hos grannar och är
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mationen ligger nu också uppe på hemsidan, bovärdarnas bilar har fått
Huskurage logga på sina bilar.
Mitt i Haninge har skrivit om Haninge Bostäders kommande satsning,
detta extranummer av Bobladet ägnas
åt Huskurage och Bovärdarna kommer
föra ut informationen i bostadsområdena.
– Väldigt mycket sker inom väggarna
i de 2 100 lägenheter vi förvaltar. Med
Huskurage vill vi stärka tryggheten. Det
handlar om omtanke om våra hyresgäster och grannar, avslutar Ronnie Chressman.

oroade för att något barn eller vuxen far
illa. När dörren stängts vet ingen vad
som händer inom familjen. Det syns inte
och det är inte alltid det hörs.
HANINGE BOSTÄDER deltar i projektet
grannsamverkan och har sett ett positivt resultat där bland annat inbrotten
har minskat, och tror därför att Huskurage kommer innebära minskat våld i
nära relationer.
– Vi kan förebygga tragedier i hemmen om fler agerar säger Ronnie. Bara
att knacka på dörren kan få en misshandel att upphöra. Gör dig ett ärende och
fråga efter mjölk, hämta fler grannar,
ring polisen. Varje agerande kan leda till
att en person kan räddas.

RONNIE CHRESSMAN
är ny förvaltningschef på Haninge
Bostäder.

I SAMARBETE MED kommunen för nu Haninge Bostäder samtal med Hyresgästföreningen, Kvinnojouren, Polisen och
Bris om det kommande arbetet, och har
redan börjat med det praktiska arbetet.
En portaffisch som informerar om
hur man kan agera vid oro kommer sättas upp i samtliga portuppgångar, inforBOOBLADET NR 1 /17
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HUSKURAGE RÄDDAR LIV

VÅGA FRÅGA. Huskurage är att våga gå från

misstanke till omtanke genom att knacka på
hos en granne om man känner oro över att
någon far illa. Det säger grundarna till
Huskurage, Peter Svensson och Nina Rung.
TEXT DONALD BOSTRÖM. FOTO EWA STACKELBERG
PETER SVENSSON
och NINA RUNG
startade projektet
Huskurage.

”EN KNACKNING
PÅ DÖRREN KAN
RÄCKA”
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D

et är i hemmen våldet sker.
Bara en liten del sker i mörka parker eller på andra
platser som vi upplever som
obehagliga. Det är närmare 100 000 familjer i Sverige som lever med våld i
hemmet varav 200 000 i de familjerna
är barn. Och ändå har samhället inga
verktyg för att förebygga våldet i nära
relationer, säger Peter, som själv har
upplevt en turbulent barndom med en
alkoholiserad mor.
– Det var stormigt hemma när mamma, som var periodare, började dricka.
Hon kunde försvinna på en torsdag för
att supa med sina väninnor och komma
hem igen först söndagen därefter. Men
vi hade en underbar granne som hette
Bodil som förstod vad som som var på
gång. Hon kom över och knackade på
vår dörr och tog med oss barn hem till
sig där vi kunde dricka saft och äta bullar när det var som stormigast. Det var
omtanke från en granne som betydde
mycket för mig som barn. En medmänniskas agerande ska helst komma från
känslan av omsorg om andra istället för
av misstänksamhet, säger Peter.
IDÉEN TILL HUSKURAGE formades en kväll
när Peter och Nina pratade om hur man
kan få människor att agera när de är
oroliga över att det förekommer våld hos
en granne. En enkel handlingsplan och
policy tog form och fick så småningom
namnet Huskurage.
– De som är mest utsatta för våld i
hemmet är unga kvinnor mellan 16-24
år säger Nina. Det är ofta killen som i
sin första relation är förövaren.
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– I en skola i Södertälje kunde eleverna räkna upp 29 former av våld som
fanns i deras egen skola. Om man dessutom lever med våld i sin hemmiljö, var
finns då tryggheten? Hur lär vi barn och
unga gränser? Andras och egna? Det
kan bli så normaliserat att det är svårt
att se var gränserna går när man själv
går in i en relation, säger Peter.
DET OSYNLIGA VÅLDET syns inte men kan
höras. I Sverige dödas årligen 20 personer av sin nuvarande eller tidigare partner och varje dag anmäls femtio fall av
våld i nära relationer. Bara 7 procent av
de som utsätts för våld i hemmet kontaktar polisen, och bara hälften av dem
gör en anmälan. Det grova psykiska våldet som är den vanligaste formen av
våld i hemmen anmäls överhuvudtaget
nästan aldrig.
Ensamma mammor och lågutbildade
är mer utsatta än andra grupper, men
våld i nära relationer skär genom alla

MÅNGA SAKNAR
ETT VARFÖR MAN
SKA INGRIPA NÄR
MAN TROR ATT
VÅLD FÖREKOMMER
HOS GRANNARNA.
HUSKURAGE SVARAR
PÅ DEN FRÅGAN.

samhällsgrupper säger Nina. Stockholms innerstad har en lägre nivå av
våld, men döljer det i större utsträckning. Stigmat och skammen i de högre
sociala skikten är större och man väljer
därför att skydda varandra.
PETER OCH NINA FÅR ständigt bevis på
hur grannsamverkan och Huskurage
kan rädda liv. Nina berättar om ett fall
där hon utredde, där grannarnas insats
räddade en kvinna i sista sekunden.
– En granne hörde bråk i lägenheten
mitt emot. Hon gick över och knackade
på dörren. Inne i lägenheten satt en man
gränsle över en kvinna på vardagsrumsgolvet och försökte strypa henne. Mannen hörde knackningarna men fortsatte
strypa kvinnan tills hon låg livlös på
golvet. Då först gick mannen och öppnade dörren, och på frågan hur det stod
till svarade mannen iskallt att allt är bra
och började stänga dörren. Under tiden
hade kvinnan på golvet vaknat till liv
och tagit sig till ytterdörren, men grannen lyckades få in foten i dörrspringan
och hindrade mannen från att stänga
dörren. På så vis kunde den misshandlade kvinnan ta sig ut, och med grannens hjälp räddas till livet.
– En knackning på dörren kan räcka
för att rädda liv, det pågående brottet
kommer ofta av sig om de blir störda.
Målet är att Huskurage ska bi normförändrade för hur vi agerar i Sverige, från
misstanke till omtanke, avslutar Peter.

*

Läs mer på
www.huskurage.se
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VARFÖR FRÅGADE INGEN...

”GRANNARNA
MÅSTE HA
HÖRT”

VÅGA FRÅGA,
ÅGA,
VÅGA VISA
A
OMTANKE!
E!

KVINNOJOUREN I HANINGE. 104

kvinnor sökte hjälp från jouren
under förra året. Varje år mördas
17 kvinnor i Sverige efter att ha
blivit utsatta för upprepat våld.
Många av dem kunde ha räddats
om grannarna hade agerat.
TEXT DONALD BOSTRÖM. FOTO EWA STACKELBERG

D

en du älskar är den som kan
skada dig mest. Det är omständigheter många kvinnor lever under och som
hoppas på att någon utomstående ska
se, förstå och slå larm. Men det händer
alltför sällan och ofta alltför sent.
– Under de 22 år jag har arbetet med
kvinnojouren har ledsna och besvikna
kvinnor upprepat samma sak; Grannarna måste ha hört, varför vågade ingen
fråga… berättar Anneli Dahlberg från
kvinnojouren Haninge.
– Våga fråga, det kan så ett frö hos
den utsatte att själv agera, och att få
känna omtanke säger Josefine Lundin
från kvinnojouren Haninge.
Det är fortfarande mäns behov av
makt och kontroll som begränsar kvin6

nors liv enligt kvinnojourens erfarenheter. En situation där våldet trappas upp,
det psykiska, fysiska och det sexuella
våldet till en slags normalisering där
skammen hindrar offren att berätta för
sin omgivning. Och när mannen ständigt säger att du är psykiskt sjuk och att
de sociala myndigheterna därför kommer att ta barnen ifrån dig om du berättar om hans våld, så stannar du kvar
hellre kvar i helvetet än att riskera att
förlora dina barn.
MÅNGA KVINNOR RINGER och berättar om
sin situation till Kvinnojouren som då
kan erbjuda stödsamtal, vägledning,
och lotsa vidare till rätt instans eller till
advokat, följa med till polis och rättegång, vägleda hur de ska agera och er-

bjuda skyddat boende i akutsituationer.
VI ÄR INTE EN myndighet utan en ideell
organisation, vilket gör det mindre obehagligt att kontakta oss säger Josefin
och Anneli. Och vi samarbetar med ett
nätverk av andra organisationer och är
en länk till socialtjänsten som gör att vi
snabbt kan hjälpa till rätt plats.
– Bostadsbristen är ett akut problem
för att kunna skydda kvinnor. Ofta
BOOBLADET NR 1 /17

handlar det om att byta bostadsort, byta
liv, namn, landsända och arbete för att
undkomma en misshandlande förövare.
Det i sin tur skapar stora problem för
barnen som behöver kontinuitet och
trygghet och en skolgång.
– I många fall kvarstår hotbilden från
männen när kvinnan har flyttat och
han fortsätter leta land och rike runt
med fortsatt hot om våld. De letar och
jagar inte minst på sociala medier.
BOOBLADET NR 1 /17 

Kvinnojouren i Haninge vill att fler
ska införa Huskurage för att det kan ge
hopp till de som lider under våldet i nära
relationer och hjälpa de kvinnor och
barn som far illa i hemmet.
Våga fråga, våga visa omtanke avslutar Josefin och Anneli.

HUSKURAGE
KAN STOPPA
VÅLDET

*

Läs mer på
www.haningekvinnojour.se
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TA STÄLLNING MOT VÅLD – OCH FÖR CIVILKURAGE
bostadsbolaget Haninge Bostäder.
– Haninge Bostäder måste med. Det
är ju i deras verklighet, i bostadsområden, i deras lägenheter det händer. Vi
måste stå upp för tryggheten säger
Ulrica.
Sedan hon träffat representanter
från Haninge Bostäder och deras Bovärdar från kommunens olika områden har
planerna börjat ta form och en föreläsning om Huskurage arrangerades, och
på den vägen är det.
– Jag tror att om vi har ett kommunalt bostadsföretag som står bakom det
här initiativet så kan det ingjuta mod
hos våra invånare att agera när det behövs. Att våga visa omtanke. För civilkurage mot våldet, säger Ulrica.

”ALLA KÄNNER
SIG INTE RIKTIGT
TRYGGA IDAG”

*

”VI VILL SKAPA EN
TRYGG KOMMUN SOM
ÄR ATTRAKTIV FÖR
MÄNNISKOR ATT BO I”,
SÄGER ULRICA
BERGLÖF LILJA PÅ
HANINGE KOMMUN.

T

ULRICA BERGLÖF
LILJA samordnar
tryggheten
i Haninge
kommun.

TRYGG I HANINGE? I höstas skickades en enkät om trygghet ut
till 3 000 personer i Haninge. På ett trygghetsindex som
mäter på en skala från 1 till 6, där 1 är bäst, fick Haninge
kommun 2.38, en viss försämring jämfört med 2014.
TEXT DONALD BOSTRÖM.
FOTO EWA STACKELBERG
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HANINGE KOMMUNS trygghetssamordnare arbetar med förebyggande åtgärder för en säker och trygg miljö för kommunens invånare. Huskurage blir nu en
del av det arbetet genom att Haninge
Bostäder antagit Huskurage policy.
– Vi vill skapa en trygg kommun som
är attraktiv för människor att bo i säger
Ulrica Berglöf Lilja, trygghetssamord-

nare på Haninge Kommun. För alla
känner sig inte trygga idag. Det kan gälla både det yttre miljön på ett antal platser i kommunen och för vissa även situationen i hemmen, säger Ulrica.

MISSHANDEL. Under förra året anmäldes 302
misshandelsbrott i Haninge till polisen. De
handlar om kvinnor och män över 18 år i
nära relationer. 212 av dessa var misshandel
av kvinnor och 90 av män.
POLISEN I HANINGE prioriterar i dag brott
i nära relationer och tror att Huskurage
kommer att ha en viktig inverkan för att
minska våldet i hemmen. Informationen
om Huskurage påminner grannarna om
att de kan agera vid fara, och förövare
vet att de från och med nu har både öron
och ögon på sig.
– Trots att det gjordes så många som
302 anmälningar om misshandel i Haninge under förra året finns ett mörkertal där ett okänt antal misshandelsfall
inte anmäls säger Lars-Göran Strid, inspektör och kommunpolis i Haninge.
Det gäller att vara vaksam på om någon
granne far illa. Vid minsta misstanke
om något sådant ska man omedelbart
ringa polisen. Det kan handla om liv eller död.
VÅGA RINGA PÅ DÖRREN, våga knacka på,
bättre att anmäla tio gånger för mycket
en än gång för lite, det kan handla om
att rädda liv. Det är inte alla som vågar
knacka på av rädsla att själv råka illa ut.
Ett tips är att samla fler grannar men
först efter att ha ringt polisen.
Huskurage är liknande Grannsamverkan som är en etablerad företeelse
där boende bryr sig om sin bomiljö och
tillsammans arbetar mot stöldbrott.
Huskurage syftar till att hjälpa medmäniskor mot våld i nära relation.

minskning av brott där grannsamverkan fungerar på ett bra sätt. Och en äldre studie från Skogås/Trångsund visar
på en minskning av bostadsbrott med
85 procent där grannsamverkan har
fungerat effektivt och grannar ringt
medan brotten pågått och gärningsmän
kunnat gripas på plats.
– Dröj aldrig, ring polisen omedelbart så fort du ser eller hör något misstänkt, och knacka därefter på dörren till
grannen, det kan avbryta ett svårt brott
är kommunpolis Lars- Göran Strid råd
till Haninge Bostäders hyresgäster.

*

LARS-GÖRAN STRID
är engagerad
kommunpolis i
Haninge.

GRANNSAMVERKAN HAR en dokumenterad effekt på att minska brott säger
Lars-Göran. Evidensbaserad internationell forskning visar upp till 24 procents

EFTER ATT ULRICA lyssnat på grundaren
av Huskurage, Peter Svensson, kontaktade hon omedelbart det kommunala
BOOBLADET NR 1 /17

”Bättre anmäla tio
gånger för mycket än
en gång för lite”

BOOBLADET NR 1 /17 
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hej!

ANDERS GILLBERG,
INTERIMS-VD FÖR HANINGE BOSTÄDER

Var tid har sina
utmaningar

”Interna regler
åsidosattes”

Det har varit en förändringens tid på
Haninge Bostäder. Nu anpassar vi oss
för nya tider och nya krav.

V

i har rekryterat nya medarbetare som
kommit in med kraft och kompetens i
företaget. En omorganisering för att
stärka organisationen har inletts, och
med implementering av nya rutiner står vi väl
rustade inför 2017 och de nya utmaningar som
väntar.
JAG HAR FÅTT ÄRAN att leda Haninge Bostäder
som interims-VD tills en ordinarie VD har rekryterats. Jag kommer senast från ett IT-konsultbolag i centrala Stockholm där jag arbetat
som VD.
Att nu få möjligheten att arbeta på det kommunalägda bolaget Haninge Bostäder innebär
en viktig skillnad som jag uppskattar mycket. På
den privata sidan är målet maximal lönsamhet
till ägarna genom en effektiv och lönsam verksamhet. Målet för Haninge Bostäder är att fortsätta ha en bra fungerande verksamhet för våra
hyresgäster, ett tryggt boende med en vision att
vara den mest attraktiva hyresvärden i Södertörn.
Det betyder inte att vi kan gå med förlust, då
upphör alla företag att fungera, men att gå med
en hög vinst är inte heller det viktigaste. Istället
fokuserar vi på att utveckla ett varierat och välskött boende i Haninge kommun. Nu satsar vi
på att bygga ett stort antal nya hyreslägenheter
så att även våra ungdomar ges möjlighet att bo
kvar i Haninge.

DETTA NUMMER AV Bobladet är ett temanummer där vi berättar om Huskurage och vad det innebär, och om
Haninge bostäders engagemang i
Huskurage som startar under februari månad.
Med Grannsamverkan i Huskurage kan vi tillsammans arbeta för en
större trygghet i våra hem. Det ser vi
fram emot.

*

ANDERS GILLBERG, INTERIMS-VD
HANINGE BOSTÄDER

viktigt
Strax före årsskiftet rapporterade media om att Haninge
Bostäder delat ut lägenheter till anhöriga på ett sätt som inte
stämmer överens med reglerna. Nu har styrelsen låtit
advokatbyrån Mannheimer Swartling och revisionsbyrån Ernst
& Young göra en oberoende granskning.

Bobladet
ANSVARIG UTGIVARE

Anders Gillberg
PRODUKTION

Donald Boström Media AB
FOTO OMSLAG

Ewa Stackelberg

Här svarar Haninge
bostäders interimsVD, Anders Gillberg,
kring den utredningen
som pågår i fallet.
Vad vet vi idag vad som verkligen har
hänt?

TRYCK

Ljungbergs Tryckeri,
Klippan 2017
Bobladet är Haninge
Bostäders tidning för de egna
hyresgästerna. Tidningen
trycks på miljövänligt papper
i en upplaga av 2 500 ex.
Haninge Bostäder AB
Box 115, 136 22 Haninge
Tel 08-606 89 00,
Fax 08-606 91 05
www.haningebostader.se

Den undersökning styrelsen för Haninge bostäder har beställt i ärendet visar att våra interna regler har åsidosatts
vid några tillfällen på ett sätt som inte
är acceptabelt.
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med styrelsen för att nå våra långsiktiga
mål för framtiden.
– Vi ska vara ett bostadsbolag för
hela Haninge. Då behöver vi vara transparenta och arbeta långsiktigt.
– Vår vision är att vara den mest attraktiva hyresvärden i Södertörn och vi
ska, i alla led, arbeta mot den visionen.

*

Hur ska ni förbättra rutinerna och
verksamheten?
Vi har fått ett antal rekommendationer
som vi kommer att arbete med under
året och vi kommer ta fram ett system
där vi kan upptäcka felaktigheter på ett
tidigare stadium

Finns det mer under ytan?
Vad kan ni förbättra?
Vi har tagit extern hjälp för att genomlysa verksamheten och vi utgår från att
vi nu har bilden klar för oss.
Vad händer nu?
Vi kommer vidta åtgärder för att skärpa

10

regelverket ytterligare så detta inte kan
upprepas. Det är viktigt att vi har ett
transparent regelverk och att vi arbetar
kontinuerligt med utbildning och uppföljning. Haninge Bostäder har en viktig
uppgift att fylla. Vi satsar nu på att bygga närmare tusen lägenheter i kommunen för att möta ett allt större behov av
bostäder. Det gäller inte minst våra
ungdomar.
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Mannheimer Swartling och Ernst &
Youngs genomlysning har visat att vi behöver skärpa vissa rutiner och interna
kontroller för uthyrningsprocessen, vilket vi omedelbart kommer att göra. Och
vi ska framförallt arbeta tillsammans
11

GRANNSAMVERKAN MOT

VÅLD I
HEMMET
Är du orolig för att någon granne far illa? Gör så här:

1. Knacka på hos grannen
2. Om det behövs – hämta hjälp av andra grannar
3. Ring polisen om du tycker att läget är akut eller hotfullt
4. Om din oro gäller barn – kontakta socialtjänsten och gör
en anmälan.

DU KAN RÄDDA LIV!
Att knacka på kan räcka för att stoppa våld.
Vill du inte stå kvar själv, hämta hjälp och ring polisen.

Haninge Bostäder stödjer projektet Huskurage som hjälper
grannar att agera för att förhindra våld i nära relationer. Med hjälp
av huskurage vill vi bidra till ökad trygghet för alla boende inom
Haninge Bostäder. Läs mer på www.huskurage.se

