
       

Nyhetsbrev 
Juli 2020 

 
 
 

Välkommen till Snyggt & Tryggts nyhetsbrev. Sjöstaden ska vara en attraktiv ”stadsdel” för boende och 
besökare och som ständigt utvecklas emot nya mål, ingen kan göra allt men alla kan göra något för 
Snyggt & Tryggt i Hammarby Sjöstad!  Nyhetsbrevet kommer ut några gånger per år. Har du inte redan 
en prenumeration eller vill avanmäla dig går det bra att klicka här alt. se kontaktuppgifter nedan. 
 
Ny styrelse  
 

Snyggt & Tryggt har nu en ny styrelse på plats. Styrelsearbetet har kommit igång med stort engagemang. 
Styrelsemedlemmar och övergripande ansvarsområden: Selene Samuelsson Hedlund - ordförande, 
Carmen Stefan - kommunikation, Magnus Lindgren - platssamverkan, Bengt Lindberg - medlemskap, Pia 
Bruns – Bosociala frågor, Mikael Forsberg – representant från Sjöstadsföreningen, Désirée Pohl – 
ungdomsinsatser och Veine Haglund - städinsatser.  
 
Trygghetsbesiktning 
 

I februari utförde Stiftelsen Tryggare Sverige, på 
uppdrag av Snyggt & Tryggt, en trygghetsbesiktning i 
Hammarby Sjöstad. Besiktningen gjordes runt 
området vid Luma torg. Resultatet av denna 
presenterades vid en träff i februari, med ett 30-tal 
deltagare från bl.a.: SKB, Skanska, Länsförsäkringar, 
Familjebostäder, Söderandan, polisen, ElectriCITY, 
Städa Sverige, Stadsdelsnämnden (fler olika partier 
representerades), ICA, Svenska Bostäder och 
Sjöstadsföreningen. Under mötet diskuterades: 
skillnaden mellan trygghet och säkerhet, vikten av den 
fysiska miljön samt hur man kan arbeta med att 
förbättra denna för ökad trygghet. Besiktningen visade 
att Sjöstaden står sig väl och kom högt i ranking i jämförelse med andra områden (där man gjort lika 
trygghetsbesiktning). De två områden där Sjöstaden stack ut ur mängden var: Information och 
tydlighet. Sjöstaden nästintill saknar skyltar som hänvisar till olika platser samt att det är otydligt vad 
vissa platser egentligen ska användas till. Under träffen konstaterades det att det finns 
förbättringspotential även för de områden som var gröna. P.g.a. Covid-19 stannade det tänkte fortsatta 
arbetet med workshops och ytterligare analyser tillfälligt upp men detta kommer att återupptas i höst. En 
gemensam bild och samsyn för rätt åtgärder är mycket viktig.  
 
Snyggt & Tryggt kontakter 
 

Arbetet med Snyggt & Tryggt kontakter har startat upp i ca 10 Brf:er. En Snyggt 
& Tryggt kontakt är en person som bor i respektive förening och känner ansvar 
för boendet och närområdet. Det behöver inte vara någon ifrån styrelsen, men 
någon som har lätt att ha dialog med styrelsen. En Snyggt & Tryggt kontakt ska 
inte behöva kunna allt själv men veta var man kan finna information, sprida den 
vidare samt vara en länk till boende och andra aktörer i området. Vårt mål är att 
det i så många Brf:er som möjligt ska finnas Snyggt & Tryggt kontakter. Snyggt 
& Tryggt styrelsen har i verksamhetsplanen lagt in aktiviteter för att informera 
och utbilda kontakterna så vi tillsammans kan hitta de små proaktiva insatserna 
samt via enkla åtgärder kan bevara Sjöstaden snygg och trygg.  

 Kjell Kemi, Brf Sjöpärlan, är 

en av de engagerade S&T  

Kontakterna. 



Styrelse planerar även för en serie träffar där vi bl.a. kommer lära ut om Broken Windows principen, dvs 
att man tar tag i det lilla direkt, samt tittar på platsens betydelse och hur man lätt kan påverkan den.  

Utöver platssamverkan så kommer vi arbeta med bo sociala frågor, brand- och vattenskador samt larm 
och utryckning. Ni som är intresserade av att veta mer eller bli S&T kontakter – hör av er till: 
info@snyggtochtryggt.se  

 

Dialog med stadsdelen 
 

Sedan en tid tillbaka har Snyggt & Tryggt träffat Parkförvaltningen i samverkan med Sjöstadsföreningen 
för att diskutera diverse områden och ev åtgärder för dessa som: bryggorna, Anders Franzéns Parken, 
Sickla Park, och fontänen bakom GlashusEtt. Vad det gäller fontänen är det Trafikkontoret som ansvarar 
för denna, här har vi påtalat vikten av informationsskyltar. Nedan är aktuell info vi fått::  

”Gällande fontänen bakom GlashusEtt vill vi informera om att det finns 
stora risker när man badar i fontänen. När det gäller bad i en fontän så är 
det inte tillåtet men det är tyvärr inte förbjudet. Vattnet i en fontän är 
okontrollerat vilket innebär att bakterie och klorhalt inte kontrolleras. 
Vatten byts en gång i månaden vilket gör att när det är varmt kan 
bakterietillväxten vara omfattande och det växer alger som gör att det blir 
halt. När man byter vatten i fontänerna gör man det också för att städa 
bort trasigt glas och annat som hamnar i fontänerna vilket i sig är en stor 
risk. Fontäner byggs inte för badning och därmed finns det saker i 
anläggningen som man kan göra sig illa på, det kan till och med vara 
själva konstverket som är största faran. Slutligen vill vi uppmärksamma 
föräldrarna att de ansvarar för sina barn om de tillåts att bada i fontänen.” 

 

Platssamverkan i Hagalund 
 

Den 22/6 bjöds styrelsen för Snyggt & Tryggt in att titta på 
Platssamverkan i Hagalund som initierades av Stiftelsen 
Tryggare Sverige. Målet med besöket var 
erfarenhetsöverföring mellan stadsdelar och diskutera hur 
långsiktiga insatser och ökad lokal närvaro kan bidra till 
ökad trygghet. Platssamverkan i Hagalund är ett initiativ 
som bygger på en trygghetsanalys och kartläggning av 
stadsdelen. Under två veckor i juni skapades det dessutom 
extra aktiviteter i Hagalund som lockade både barn, 
tonåringar, föräldrar m.fl. till platsen där man haft trevligt 
tillsammans i sitt område. Nya bekantskaper har knutits och 
enligt en enkät så upplever man området positivare efter 
denna insats. Snyggt & Tryggt vill få ett liknande initiativ att 
bli verklighet även i Hammarby Sjöstad.  

 

 

  



 
Ungdomsaktiveter i Sjöstaden 
 

Snyggt & Tryggt styrelsen undersöker möjligheterna att ha några ungdomsinsatser i anslutning till 
kommande skolstart. Inget är klart ännu men vi har förhoppningar om att kunna få till ett antal olika 
aktiviteter såsom cykling och fotbollstricks, kanske något med sång eller dans. 

Du som har en ungdom eller känner att du vill aktivera dig – kom med förslag eller önskemål. Hör av er 
till: info@snyggtochtryggt.se.  

 
 
Glad sommar 
 

Snyggt & Tryggt tipsar om att under sommaren ha lite extra social kontroll i Sjöstaden genom att t.ex. ta 
en extra kvällspromenad, plocka upp det lilla skräpet eller resa upp en cykel som fallit omkull samt vara 
hjälpsamma med varandra. Med detta vill Styrelsen för Snyggt & Tryggt tacka för gott samarbete och 
engagemang under detta halvår och önska er alla en riktigt glad sommar. 
 
 

 
 
 
För dig som är intresserad och vill ha kontakt eller lämna idéer 

selene.samuelsson@outlook.com alt. 0708-38 00 05 

Snyggt & Tryggt info på Sjöstadsföreningens webbsida: http://sjostadsforeningen.se/snyggt-tryggt/  
Snyggt & Tryggt Facebookgrupp: https://www.facebook.com/groups/474125109619150/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snyggt & Tryggt ekonomiska förening startade december 2018. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom 
att i samverkan mellan bostadsrättsföreningar, bostadsföretag, lokala näringslivet, skolor, stadsdelsförvaltning och andra offentliga organ a) 
utveckla stadsdelens gemensamma lokaler och platser, b) samarbeta kring underhållsplaner i stadsdelen, c) upprätta och genomföra trygghetsplan 
d) och därmed sammanhängande uppgifter, som bidrar till att upprätthålla stadsdelens attraktivitet samt värdet av fastigheter och verksamheter i 
stadsdelen. Genom Sjöstadsföreningen har dess medlemmar (f.n. 57 Bostadsrättsföreningar) också tillgång till Snyggt & Tryggt. Ordförande i 
styrelsen är: Selene Samuelsson Hedlund. Styrelsemedlemmar: Bengt Lindberg, Carmen Stefan, Mikael Forsberg, Magnus Lindgren, Pia Bruns. 
Suppleanter: Désirée Pohl, Veine Haglund. 


