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Välkommen till Snyggt &Tryggts nyhetsbrev. Nyhetsbrevet är planerat att komma ut några gånger per 
år. Det går bra att prenumerera på nyhetsbrevet genom att klicka här alt. se kontaktuppgifter nedan. 
Genom ditt mail godkänner du att vi sparar din mailadress för kommande utskick av nyhetsbrevet.  
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!

Information om Snyggt & Tryggt i Hammarby Sjöstad

Snyggt & Tryggt kontakter 
En ambition är att i varje BRF ha en S&T kontakt, likt att det snart finns en energiansvarig i varje 
BRF. Denna person ska vara en länk mellan förening och S&T. S&T kommer erbjuda utbildning 
och informationsinsatser inom området. Det kommer handla om att stärka den egna kompetensen 
och dela kunskap med varandra, att få utbildning för att kunna arbeta med ”rätt” trygghetsskapan-
de åtgärder. S&T kontakterna ska veta vart de ska vända sig för att söka stöd i olika frågor. 

I oktober hölls ett möte på Hotell Park Inn med stort deltagande 
från fler bostadsrättsföreningar och hyresgäster. Med fanns också 
polisen, polisvolontärer, tidningen Hammarby Sjöstad, Kulturfören-
ingen, Plogga, Fryshuset Rotary m. fl. Selene Samuelsson Hedlund 
inledde med hur Snyggt & Tryggt (S&T) bildades, vilket är ett initiativ 
av bland annat Sjöstadsföreningen och ElectriCITY. Deltagarna fick 
även höra om insatser som skett under året samt om tankarna fram-
åt. Mötet hölls under stor entusiasm ifrån både talare och deltagare. 
Kvällen avslutades med gemensamma dialoger i mindre grupper, 
som inte ville ta slut. Vi ser detta som ett gott tecken för det fortsatta 
arbetet. S&T är oerhört tacksamma för detta engagemang och det är 
genom samverkan, som denna, som vi tillsammans kan göra skillnad. 
Ta tag i det lilla och arbeta proaktivt för en snygg och trygg Sjöstad.   

Koordinering av städinsatser 
Södermalms stadsdel har huvudansvaret för renhållningen i Sjöstaden samtidigt så pågår det mas-
sor av privata initiativ t.ex. Plogga och Sjöstädsdagen. S&T har i sin roll här lyft fram dessa insatser 
och är behjälplig med koordinering så att de olika insatserna stärker varandra. S&T har även via 
Veine Haglund startat ett eget initiativ ”Walk the talk”, där man samtidigt som man plockar skräp ana-
lyserar vad det är för skräp man ser och varför det uppkommer. Här har dialoger inletts med några 
vars verksamhet har genererat skräp. Fler ”plock-pinnar” har delats ut till deltagare.



Julhjärtat 
En av aktiviteterna för S&T var att verka för julbelysning i Sjö-
staden. Det blev en juldekoration i form av ett hjärta som står 
i rondellen vid Coop. Hjärtat har skapats av Jenny Ekstam på 
Trollskimmer och ledbelysningen har sponsrats av NEWEL. Vid 
invigningen den 2:a advent engagerade Poul Heie Sofia Kapell-
kör, Åsa Sjöstadskapellets präst och Jan Boström ordförande i 
Sjöstadsföreningen höll bägge tal, Coop bidrog med glögg och 
pepparkakor samt Sjöstadsföreningen styrelse m.fl. var med och 
ordnade med kringarrangemang. Hjärtat har mottagits med stor 
entusiasm. Vi ser det som en start för något som kommer att 
utvecklas vidare under åren i samverkan med boende och aktörer 
i Sjöstaden. Till hjärtat och kommande juldekorationer söker vi 
sponsorer och engagerade, så vi kan lysa upp vår Sjöstad än mer 
framöver. Välkomna att höra av er.

Samverkan med stadsdelen 
Förutom de nämnda aktiviteterna har S&T även bevakat uppdatering av Parkplanen. S&T har till-
sammans med Sjöstadsföreningen inlett en dialog med Parkförvaltningen på Södermalms stadsdels-
förvaltning. S&T är också med i Söderandans samverkansgrupp, Södermalms brottsförebyggande 
råd, där företräder S&T även Sjöstadsföreningen.  

 
Med det avslutar vi året och önskar alla en  
Riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!

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 (fn 51 
Bostadsrättsföreningar) också tillgång till Snyggt & Tryggt. Ordförande i styrelsen är: Selene Samuelsson Hedlund.  
Övriga som ingår är: Bengt Lindberg, Elisabeth Ollesdotter, Jan Martinsson, Magnus Lindgren, Pia Bruns, Veine Haglund.

För dig som är intresserad och vill ha kontakt eller lämna ideer
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/

Boendesociala frågor 
Pia Bruns, till vardags verksamhetschef för boendesociala frågor hos HSB, talade om social ohäl-
sa, medling och konflikthantering. Vi fick även höra om vad som är viktigt att tänka på inför större 
underhållsarbeten i fastigheter och om det stöd som finns att få i svåra sociala frågor. S&T kom-
mer under året att anordna ett informationsmöte på temat.

Trygghetsanalys 
År 2020 kommer S&T att initiera en Trygghetsanalys i Hammarby Sjöstad. Vi har redan noterat en 
rad problem och kan med systematik få hjälp att identifiera åtgärder för att vända negativa trender. 
Analysen görs av Stiftelsen Tryggare Sverige och bygger på ett utvecklat metodarbete som använts 
på andra håll i Sverige.   
 


