
Välkommen till
SNYGGT & TRYGGT

I HAMMARBY SJÖSTAD



Agendan 2019-10-21
Vi hälsar välkomna med kort inledning om Snyggt & Tryggt 
Selene Samuelsson Hedlund

Samordning av insatser i Hammarby Sjöstad, exempel
Veine Haglund

Snyggt & Tryggt-kontakter i våra Brfer – vad är det och vad är tanken med dessa? 
Selene

Boendesociala frågor - När kan dessa uppstå och vart kan man vända sig?
Pia Bruns

Kort om den kommande trygghetsanalysen
Selene S

Dialog i grupper kring trygghetsarbetet i Hammarby Sjöstad
Alla

Summering och avslutning
Selene



Bakgrund
Medborgardrivna initiativ
Förstudie
Rapport
Möten
Förankring
Bildande av Ekonomisk förening SNYGGT & TRYGGT



Hur ser det ut i Hammarby Sjöstad?

Hammarby Sjöstad står sig väl i jämförelse med andra 
delar av staden när det gäller 
Snyggt & Tryggt.

Det stora flertalet känner sig trygga, 
tycker att det för det mesta är snyggt i Sjöstaden. Men 
många Sjöstadsbor ser  en förändring till det sämre när 
det gäller tryggheten och  underhållet. 

Befolkningen växer, fler bostäder byggs, vi får fler 
arbetsplatser. Antalet pensionärer och ungdomar ökar. 
Tunnelbanan är på väg att byggas. Detta skapar nya 
möjligheter, men innebär också utmaningar.  



Verksamhetsplanen under 2019 var:

1. Analysera tryggheten i Sjöstan
2. Samordning av städinsatser i Sjöstaden
3. En drive för att engagera 100 ”ploggare”  
4. Backa upp nattvandrarna – engagera brf och   
skolorna 
5. Snyggt & Tryggt-kontakt i alla brfer
6. Etablera ungdomsprojekt och utreda ev. 
lokalbehov
7. Bevaka Parkplanens genomförande
8. Verka för julbelysning i Sjöstaden 
9. Utveckla gemensamma platser och parker – (på 
lång sikt)
10. Dialog med Trafikkontoret om trafiksäkerheten



Snyggt och Tryggt - Uppnå mer tillsammans

• Samverka och samarbeta med olika 
verksamma aktörer i Sjöstaden

• Ha olika men inte motstridiga mål, 
stödja och lyfta utan att styra

• Nytta genom att dela kunskaper, 
kontakter och resurser 

• Bygga på relationer och förtroende



Exempel: Skräpplockning/Renhållning i Sjöstan

• Stadsdelsnämnden och Trafikkontoret
• Plogga med Erik Ahlström
• Schysst Sjöstad - med Fabege och 

Städa Sverige, Idrottens 
miljöorganisation

• Sjöstädsdagen – privat initiativ
• Walk the talk – (var kommer skräpet 

ifrån?)

+ Fler individer och organisationer



Vad kan vi göra i samverkan?

Minska nedskräpningen genom att:
• Samla och tillgängliggöra information 

om vad som görs
• Dela verktyg, tips och kontakter 

mellan initiativ
• Underlätta för fler liknande initiativ i 

Sjöstaden
• Skapa och sprida nya lösningar 



Snyggt och Tryggt - Kontakter

Vad är en Snyggt & Tryggt kontakt?

• En i varje BRF som vet lite mer om 
trygghetsfrågor och vad man ska titta efter

• Ser över ”sitt” hus och närliggande område

• Får och sprider info, delar egen kunskap

• Samverkar med andra i området

• En länk mellan boende/styrelsen och andra 
kontakter

S&T kontakter kommer erbjudas deltagande på 
infomöten och utbildningar inom aktuellt område. 
Det kommer även ges tillgång till info på webbsida 
mm.

A-Ö 
Boendesociala frågor
HSB - stöd
Huskurage  - eller ej
Våld i hemmet

Brand och utrymning
Brandvarnare - (kontroll, gem inköp översyn)
Brandstege
Brandrisker - tex trapphus (inga lösa föremål) garage (nya bränslen, elladdare)
Brandövning - årlig övning översyn, utrymning, samlingsplats-
Skyddsrum

Fukt
Mätning
Vanliga skador och åtgärder
Vanvård sanitär olägenhet

Förebyggande insatser emot stöld och inbrott
Bevakning
Grannsamverkan
Kameror
Kunskapshöjande åtgärder
Larm
Ljussensorer (för lampor)
Stöldmärkning
Tips  - för att försvåra för tex cykeltjuven

Första hjälpen - utryckning
Blåljuskod - (för polis och brandkår)
Hjärtstartare
Skyddsrum

Informationsinsatser i samverkan
Brandkåren
Försäkringsbolag
Låsbolag
Polisen
Årlig statistik
Övrig trygghetsfrämjande information





Boendesociala frågor – stöd från HSB

• Medlemsärenden
• Rådgivning på telefon
• Medling och Konflikthantering
• Större underhållsarbeten

Kontakt: HSB Stockholm, boendesocialagruppen.se

Tel: 010-442 11 00 Kund- och Medlemsservice eller 
verksamhetschef: Pia Bruns 010-442 14 42



Idé med SNYGGT & TRYGGT

Sjöstaden ska vara en attraktiv 
”stadsdel” för boende och besökare 
och ska ständigt utvecklas emot nya 
mål! 

Ingen kan göra allt men alla kan göra 
något för Snyggt & Tryggt i 
Hammarby Sjöstad!



Nu går vi vidare med samverkan och aktiviteter

Diskussion kring de olika aktiviteterna
• Våra 10 områden
• Snyggt & Tryggt-kontakter

Vad tänker du/ni om Snygg &Tryggt arbetet?
Vad vill/kan du/ni bidra med?

Kontakt: Selene Samuelsson Hedlund
Epost: selene.samuelsson@outlook.com eller info@snyggtochtryggt.se 
Mobil: 0708-38 00 05



Styrelsen i Snyggt & Tryggt

Selene Samuelsson Hedlund Pia Bruns Bent Lindberg Magnus Lindgren Elisabeth Ollesdotter

Jan MartinssonVeine Haglund 


