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av oss på Haninge Bostäder.

MÖT PRÄSTEN
PÅ DALARÖ
GULD-SARAH. ”JAG ÄR ROLIG, TREVLIG OCH ENERGISK!”

HANINGEPROFILEN SARAH SJÖSTRÖM

JAG ÄR ROLIG,
TREVLIG OCH
ENERGISK!

VÄRLDSMÄSTAREN Sarah Sjöström

är en av Sveriges största
simstjärnor någonsin och
startade sin karriär i Haninge.
Nyss fyllda 24 har hon redan en
lång rad guld- och silvermedaljer
i sina hyllor.

TEXT DONALD BOSTRÖM. FOTO SVENSKA SIMFÖRBUNDET

D

et hela började när Sara Sjöströms var nio år och flyttade med familjen från Västertorp till Haninge och
började simma i Södertörn simsällskap.
Hon vann ungdoms-SM, och tog medalj
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säger Sara i en intervju med Dagens Nyheters Malin Fransson.
– Jag gick i åttan och EM avgjordes
under mitt påsklov. Jag tror ingen i min
klass riktigt fattade att det faktiskt var i
ett senior-EM som jag tog guld. Jag tror
knappt att jag själv fattade det, minns
Sarah Sjöström.
15 ÅR GAMMAL var Sara klar för sitt livs
första VM-final. En final där hon trots
sin relativa orutin plötsligt var guldfavoBOOBLADET NR 3 /17
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på junior-SM och blev därefter direkt
uttagen till seniorlandslaget.
PÅ VÅREN 2008 föddes en ny svensk internationell simstjärna. Sara Sjöström
var då bara 14 år gammal och chockade
alla genom att simma
hem ett EM-guld på 100
meter fjärilsim vid de europeiska mästerskapen i
Eindhoven. Därmed blev
Sara Sjöström den yngsta
svenska världs- eller europamästaren någonsin i en
olympisk gren.
– Det är svårt att beskriva känslan när jag
gick i mål och insåg att
jag hade vunnit, men man
ser på tv-bilderna hur jag
bara skriker rakt ut. Det
visar hur chockad jag var,

FAMILJ
MAMMA JENNY,
PAPPA GÖRAN ,
STOREBROR TOBBE,
LILLEBROR LINUS,
LILLASYSTER ELLINOR,
SAMBO JOHAN

rit. Hon vann inte bara sitt livs första
VM-guld utan slog i finalen också sitt
nysatta världsrekord från semifinalen.

VM-guld på samma distans, men också
första kvinnliga simmare att vinna fyra
VM-guld på samma distans.

TIO ÅR SENARE sitter formen fortfarande
i. Vid VM i Budapest i somras, juli 2017,
rivstartade Sara Sjöström med att sätta
nytt individuellt världsrekord på 100 m
frisim. Den andra tävlingsdagen försvarade hon sitt VM-guld på 100 m, och
blev därmed historisk som den första
kvinnan att vinna tre raka långbane-

– När jag är på ett mästerskap bryr
jag mig inte om vad andra har för förväntningar på mig. Då är det mina
egna mål som styr om jag är nöjd eller
missnöjd med resultatet säger Sara
Sjöström.
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Nu laddar Sara Sjöström om för näs-

”MINA EGNA
MÅL STYR OM
JAG ÄR NÖJD ELLER
MISSNÖJD”

ta mästerskap och vi lär få läsa om hennes kommande mästerskapsmedaljer i
många år framöver.
Bobladet gratulerar Sara Sjöström
till alla välförtjänta framgångar med
Södertörns simsällskap.

*
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hej!

ANDERS GILLBERG,
VD FÖR HANINGE BOSTÄDER

noterat

Hej! Vi är nya på jobbet...

4 strategier framåt
Haninge Bostäder har haft ett år med
aktiviteter utöver det vanliga.

V

i har påbörjat några av våra största
byggprojekt någonsin för att möta
behovet av bostäder, vi har genomfört
ett stort antal renoveringar, underhåll och reparationer, och företaget expanderar
med ett flertal nyanställningar i personalstyrkan, fyra av dem möter ni i detta nummer. Det
är med glädje jag nu kan berätta om våra kommande planer där vi strävar mot att tydliggöra
vår vision, att bli den attraktivaste hyresvärden på
Södertörn, med ambitionen att omvandla strategierna till handling som förändrar verkligheten.
Styrelsen för Haninge Bostäder har nyligen
antagit en ny affärsplan för 2018 till 2022, som
tar sikte på att förbättra kvalitet och service för
våra hyresgäster, medarbetare, vårt fastighetsbestånd och miljö- och hållbarhet med följande
fyra strategier.
HYRESGÄSTER: Vi ska förenkla mötet mellan oss
och våra hyresgäster och anpassa oss till den nya
digitala framtiden, leva upp till våra värderingar
både mot nuvarande hyresgäster och gentemot
de som kommer att bo hos oss i framtiden.
MEDARBETARE: Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med kompetens och engagemang som skapar ett arbetsklimat för att stimulera kunskapsutveckling och kunskapsöverföring bland vår
medarbetare.
FASTIGHETER: Vi ska utveckla vår fastighetsportfölj med väl underhållna fastigheter av varierande karaktär, såväl som med nyproduktion av
fastigheter för att möta behoven i kommunen.
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HÅLLBARHET: Vi ska verka tillsammans för en hållbar framtid lokalt
och globalt, för varje människa idag
och imorgon och binda samman de
tre delarna, ekologiskt, socialt och
ekonomi i vårt hållbarhetsarbete.
Som ni förstår är jag optimistisk inför våra kommande utmaningar med
början om några veckor när det nya
året har ringts in. Vi på Haninge Bostäder kommer göra vårt bästa för att
vi ska få ett bra 2018 tillsammans.
Med de orden önskar jag alla en
riktigt God Jul och ett spännande
nytt år!

*

ANDERS GILLBERG
VD HANINGE BOSTÄDER

Josefine Hallberg, 23 år.
Uthyrare.

JOSEFINE

TANJA
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Dick Rydörn, 50 år.
Bovärd Västerhaninge
och Tungelsta

Tanja Andlin, 42 år.
Hyresadministratör.
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Kommer från Telge Bostäder
där Tanja arbetat som administrativ systemutvecklare.
– En av de saker jag ser
fram mot att börja arbeta
med är att uppdatera hyressystemet och göra det mer
användarvänligt för våra hyresgäster. Systemet har blivit
gammalt och motsvarar inte
alltid de betalsätt hyresgästerna använder sig av idag.
Exempelvis ska vi titta på om
det kan vara möjligt att betala
hyran via Swish säger Tanja.

*

TRYCK

Med en utbildning som eloch teletekniker har Dick en
bakgrund som bovärd hos
Svenska Bostäder sedan
2003.
– Att få hjälpa våra hyresgäster att få boendet att
fungera är ett stort förtroende säger Dick. Vi ska utveckla allt från miljötänk till
ekonomi, trivsel och trygghet. Jag kommer fortsätta
Haninge Bostäders strävan
att göra våra hyresgäster
nöjda med vår service.

*

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.

DICK

Haninge Bostäder AB
Box 115, 136 22 Haninge
Tel 08-606 89 00,
www.haningebostader.se
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Robert Stenberg, 39 år.
Bovärd
Robert är ny bovärd för nyproduktionen i Jordbro och för
södra Jordbrovägen.
Har en utbildning i fastighetsteknik och kommer till
Haninge Bostäder från Dicom
Datautveckling AB där han arbetet som Teamleader under
många år.
– Jag kommer fokusera på
att förvalta fastigheterna och
ta hand om hyresgästerna på
bästa sätt. Tycker att Kommunen ska bygga fler hyresrätter
så våra ungdomar får större
möjlighet att flytta hemifrån
säger Robert.

*

ROBERT

Är utbildad i bostads- och
hyresrättsjuridik och kommer senast från SBC där hon
arbetat med avgifts- och hyresförvaltning. På Haninge
Bostäder kommer Josefine
arbeta med att hyra ut lägenheter, parkeringsplatser
och förråd.
– Det finns en potential
att förbättra de administrativa rutinerna för uthyrning
som jag ser fram mot att
utveckla under min tid på
Haninge Bostäder säger
Josefine.

*

RENOVERING OCH
UNDERHÅLL 2017
→

Byte av hissar på Örnens väg.
Pågår och ska vara klart under
april 2018.

→

Upphandling av ny entreprenör för snöskottning är klar.
En entreprenör för Dalarö och
en för övriga kommunen. Start
1 november.

→

Nyproduktion. Första inflyttning i de nya husen på
Moränvägen börjar under
vecka 4 2018.

→

25 stycken nya uteplatser på
Moränvägen är klara från och
med 15 november.

→

Målningen på Dalarö är klar.
Renovering av trappor är
påbörjad.

→

Fasadrenoveringen i
Rosgården är nu färdig.
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BÄBISAR, MAT – OCH SPRÅK
Fokus för verksamheten är att
människor ska träffas över
gränserna säger
Anna Losefsky.

SVENSKA
MED BABY!

I Jordbro har kvinnor och barn
från 19 olika nationaliteter
deltagit i Svenska med baby.
Projektet startades 2012 av
två kvinnor med fokus på att
människor ska träffas över
gränserna.

Alla är välkomna
utan föranmälan.

TEXT DONALD BOSTRÖM FOTO EWA STACKELBERG

A

lla är välkomna till Svenska
med baby utan föranmälan.
– Istället för att sitta hemma och prata med väggarna
går jag hit och träffar andra säger Riham som har fem barn och kom till Sverige för tre år sedan från Jordanien. Vi
delar erfarenheter och hjälper varandra
på olika sätt, det är naturligtvis väldigt
bra säger hon som också fungerat som
gruppledare och volontär i verksamheten. Nyligen ordnade vi exempelvis ett
studiebesök i Sveriges Riksdag säger Riham.

DIANA FRÅN COLOMBIA kommer till
Svenska med babys förskoleverksamhet
för att träna språket.
– Här pratar vi bara svenska så jag
kan lära mig mer, och här får de små
barnen en social träning, så när de bör6

jar på dagis är de redan vana vid andra
människor säger Diana.
SVENSKA MED BABY har ett vuxenfokus
för att träna svenska språket, och för att
få möjlighet att prata med andra om allt
från barn, mat och sömn, till världshändelser som en metod att bryta utanförskapet. När barnen föds är det lätt att
föräldrarna stannar hemma och blir
isolerade, även från SFI under den perioden för att ta hand om barnen.
– Det viktiga är att det hela bygger på
ett väl fungerande samarbete mellan
Familjecentralen i Jordbro, öppna förskolan, BVC och Socialtjänsten säger
Anna Losefsky, som deltar från Svenska
med babys kansli. Här i Jordbro ses vi
på tisdagar mellan 10 och 11.30 och
gruppen leds av två frivilliga volontärer.
För att få spridning bland folk mellan

När barnen börjar på dagis är de
redan vana vid människor.

”DET HÄR HANDLAR
MER OM ETT SOCIALT
ARBETE ÄN ETT
PEDAGOGISKT”
SÄGER ELSE-MAJ
LÖWFGREN SOM ÄR
FÖRSKOLELÄRARE.
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BÄBISAR, MAT – OCH SPRÅK
olika bostadsområden på veckoträffarna arbetar Svenska med baby aktivt
Liten bildtext borde få plats
med att rekrytera deltagare från innerhär, eller hur?
staden till ytterstäderna, exempelvis
från Södermalm till Tensta fortsätter
Anna Losefsky.
–Det här handlar mer om ett socialt
arbete än ett pedagogiskt säger ElseMaj Löwfgren som är förskolelärare och
kommunens representant i gruppen.
DEN HÄR TISDAGEN korsas kulturerna
sannerligen över alla gränser när det
pratas om mat. Shirin från Tunisien berättar om Couscous och kött som är det
vanligaste i Tunisien, Riham från Jordanien beskriver deras mat som falafel,
Tabbouli, hummus och moutabbal,

medan Diana från Colombia och hennes
man från Afghanistan äter fisk, ris och
kokt banan.
SILVIA FRÅN ECUADOR, hennes tre barn
och man äter alltid soppa och ris. Är
man från bergen äter man också grönsaker, medan de från havet äter fisk säger hon.
Maria från Costa Rica äter mest ris
och bönor, och Pia från Sverige säger att
här i Jordbro äter vi numera mat från
alla kulturer.
Och så där håller det på i den kulturella smältdegel som berikar oss alla.

*

FAKTA OM
SVENSKA MED BABY
e

Svenska med baby finns idag
i 16 kommuner och 22 orter från
Umeå i norr till Eslöv i söder.
e

Sammantaget finns deltagare
med ursprung från 108 länder och
265 bostadsområden.
e

Det finns 22 öppna föräldragrupper där veckoträffar bedrivs. Utöver
det finns ”Familjelördagar” och
”Aktiviteter med baby” i Stockholm,
som utvidgar nätverket vidare.
Svenska med baby består av ett
kansli på fem personer som planerar och utvecklar verksamheten
med hjälp av finansiering de söker
hos olika stiftelser, kommuner
och näringslivet. Ute på fält är det
volontärer (föräldrar) och medarrangörer exempelvis förskolepersonal eller bibliotekarier. Till verksamheten bjuds aktörer utifrån in som
på ideell basis håller i aktiviteter.
Senast kom ICA och samtalade om
mathållning. Men också samarbeten med Nordiska museet och de
flesta museum i Stockholm.
http://svenskamedbaby.se

”ISTÄLLET FÖR ATT SITTA
HEMMA OCH PRATA
MED VÄGGARNA GÅR
JAG HIT OCH TRÄFFAR
ANDRA”, SÄGER RIHAM
SOM HAR FEM BARN
OCH KOM TILL SVERIGE
FÖR TRE ÅR SEDAN FRÅN
JORDANIEN.
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ANNE
SÖRMAN
–PRÄST PÅ
DALARÖ

I januari kommer Dalarö, Ornö
och Utö slås sig ihop med Österoch Västerhaninge i ett enda
stort pastorat för hela Haninge
kommun.
–Det finns en naturlig oro för
den här förändringen säger
Anne Sörman verksam som
präst på Dalarö, Ornö och
Utö, men långsiktigt tror
jag att det kommer att bli
bra säger Anne.

TEXT DONALD BOSTRÖM. FOTO EWA STACKELBERG
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9

ANNE SÖRMAN – PRÄST PÅ DALARÖ

D

alarö är ingen särskilt from
bygd berättar Anne Sörman. Det är snarare en plats
där det traditionellt har
funnits en skepsis mot kyrkan. Trots det
har kyrkan på Dalarö sin trogna skara
besökare och en lång rad aktiviteter.
Högmässa varje söndag, dop och vigslar

nästan varje lördag, en duktig kör, ungdomsarbete, kyrkan driver Dalarös
enda öppna förskola, och aktiviteter för
de äldre. Sedan några år tillbaka är Dalarö kyrka också aktiv i ett integrationsprojekt för nyanlända.
– Det är lite svindlande att jag står i
den svenska skärgården och talar om
något som hände i Palestina för 2000 år
sedan. Men både Dalarö och Herdarnas
äng i Betlehem är starkt förknippad
med mig själv och min barndom, när jag
var på väg till moster Elna i Västergötland säger Anne. Samma ängar, samma
stjärnor säger hon och ser upp mot en
dov skärgårdshimmel.
ANNE ÄLSKAR ATT BADA! På väg hem från
Gudstjänsten på Dalarö eller Ornö, stannar hon ofta bilen i Sandemar och tar ett
dopp långt in på höstarna. Bortsett från
inflyttande stockholmare och sommargäster är det en genuin skärgårdsbefolkning med starka rötter i, och en identitet
med, hav fiske och jordbruk, naturen,
och vanan att klara sig själv menar Anne.
– Ska jag vara ärlig så struntar jag i
traditionerna, jag bryr mig bara om
Gud. För mig finns Gud i alla människor. Religionerna är skapade av människor. Att Gud är större, Allah Ahkbar,
som muslimerna säger, är fint även för
oss kristna. Gud är större, så är det.

”

FÖR MIG FINNS
GUD I ALLA
MÄNNISKOR.
RELIGIONERNA
ÄR SKAPADE AV
MÄNNISKOR. GUD
ÄR STÖRRE, SÅ ÄR
DET.

PÅ LUCIA FÖR TVÅ ÅR SEDAN hade nätverket Dalarö för integration sitt första
möte. Idag har de öppet hus varje söndag
i tullhuset, insamlingar, workshop för de
nyanlända ungdomarna.
Läget var akut. Vi försöker hjälpa familjerna med boende, kläder, husgeråd
och mat. De har fått lämna allt bakom
sig när de tvingades fly säger Anne som
har en aktiv roll som präst för de nyanlända i en svår situation.
En av de som kommit från Afghanistan till Dalarö för två år sedan är Sultan
Alizade, 17 år. Sultans båda föräldrar dö-

EN AV DE SOM KOMMIT
FRÅN AFGHANISTAN TILL
DALARÖ FÖR TVÅ ÅR SEDAN
ÄR SULTAN ALIZADE. NU
VÄNTAR HAN I EN PLÅGSAM
OVISSHET PÅ BESKED OM
UPPEHÅLLSTILLSTÅND.

dades av talibanerna. Som 13-åring flydde han först till Iran där han utnyttjades
som billig arbetskraft under ett år innan
han flydde vidare på en skräckfärd på
medelhavet i en överfylld gummibåt.
– Jag var livrädd eftersom jag inte
kunde simma, i båten framför var det
många som drunknade säger Sultan.
NÄR SULTAN KOM TILL SVERIGE var han 16
år, men migrationsverket skrev upp hans
ålder till 18 år utan att göra en medicinsk
åldersbestämning.
– Min kompis fick göra en medicinsk
åldersbestämning som blev korrekt säger Sultan, men jag fick inte.
Sedan två år är Sultan Dalaröbo, och
väntar i en plågsam ovisshet på besked
om uppehållstillstånd.
– Katastrofalt att de inte får uppehållstillstånd säger Anne. UD avråder
bestämt att åka till Afghanistan, det är
farligare än på många år. Nu talar Sultan
bra svenska, jobbar så mycket han kan,
och är numer en Dalaröbo bland andra.
DET LILLA DALARÖSAMHÄLLET har reagerat med både välkommande och med oro,
med öppenhet och slutenhet på förändringarna.
– Vår lilla skola där det idag går tolv
nyanlända barn och ungdomar, har varit
väldigt bra De har motverkat ryktesspridning på ett klokt sätt, och jag vill tro
att de nyanlända från andra delar av
världen är välkomna säger Anne Sörman.

*

Anne Sörman 57 år. Är präst på Dalarö, författare, journalist och forskare. Hon arbetar som präst på halvtid, och
skriver på en avhandling i teologi på den andra halvtiden. Har sina rötter i Västergötland men bosatt i Stockholm
och har tillbringat mycket tid i Jerusalem och Betlehem.
10
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100 år!

KARL SANDBERG
FIRAR FIN FÖDELSEDAG

VI GRATULERAR!

Haninge bostäders trogna hyresgäst Karl Sandberg i
Rosgården fyller hundra år på Luciadagen den 13 december.

K

arl Sandberg kom till Haninge för 60 år sedan och
har nu varit hyresgäst hos
Haninge bostäder de senaste 30 åren. Han växte upp i Roslagen
där han slog hö med självaste Calle
Schewen, när han inte fiskade vill säga.

SÅ SMÅNINGOM KOM Karl Sandberg att
arbeta på restaurang Riche i Stockholm
12

och som servitör på slottet där han serverade kung Gustaf V Adolf och drottning Sibylla under tio år. Det minne
Karl Sandberg vill dela med sig av från
sitt hundraåriga liv är den gången när
kung Gustaf V Adolf frågade Karl Sandberg om han hade varit med om mycket
i sitt liv.
– Det kan ers Majestät ge sig fan på,
blev Karls kärnfulla svar.

– Ja ja, du behöver inte ta i så svarade
kungen.
Haninge Bostäder och VD Anders
Gillberg gratulerar och uppvaktar
100- årsjubilaren med blommor och en
särskild gåva i samband med 100-årsdagen.

*
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