
Välkommen till möte arrangerat av 
Snyggt & Tryggt och Sjöstadsföreningen.

Boendesocial frågor med Pia Bruns från HSB



Agenda:
• Inledning och bakgrund till mötet 

Snyggt & Tryggt - Selene Samuelsson Hedlund

• Presentation  - Pia Bruns, HSB  

• Frågor 

• Kort info om IGOR

• Kommande aktiviteter  - Selene Samuelsson Hedlund



SNYGGT & TRYGGT i Hammarby Sjöstad
• En icke vinstdrivande ekonomisk förening som verkar för att få det snyggare 

och tryggare i Hammarby Sjöstad
• Initiativ av bl.a. Sjöstadsföreningen och ElectriCITY, bildades 2018
• Snyggt & Tryggt verkar för att Sjöstaden ska vara en attraktiv ”stadsdel” för 

boende och besökare och ska ständigt utvecklas emot nya mål! 
• Samverkar med staden, boende och aktörer i Sjöstaden samt med andra 

intressenter för att lyfta området och vara ett gott exempel för andra

Ingen kan göra allt men tillsammans kan vi göra mycket!



IGOR:
• I pilotprojektet IGOR ska polisen jobba förebyggande mot 

gärningsmännen, för att minska våldet mot kvinnor
• Ett projekt som drivs polisen på Södermalm, 4 polisen och 2 

socialtjänsarbetare
• IGOR innebär förebyggande/återfallsförebyggande och agerande mot 

mäns våld mot kvinnor 
• Info går nu ut till Fastighetsägare, Hyresvärdar och 

Bostadsrättföreningar
• Man önskar att info sätts upp i trapphusen, helst i färg och inplastade
• Våga Tipsa!
• Polisen ska kunna jobba förebyggande för att förhindra våld
• Studier på resultat för att ta fram arbetsmetoder för detta





Kommande info/insatser från S&T:
• Fortsättning trygghet i våra BRFer
• Trygghetsronder/certifieringar – våren
• Info om bedrägerier till pensionärer
• Grannsamverkan
• IGOR – mer info, ev. möte i vår
---
• Platssamverkan
• Julbelysning
• Wallstreet 2022 – konstprojekt, se på installationer för ökad trygghet



Tack för ditt deltagande! 

Kontakter:
Snyggt & Trygg i Hammarby Sjöstad, 
Ordförande: Selene Samuelsson Hedlund
Epost: info@snyggtochtryggt.se Mobil: 0708-38 00 05
Facebook: Snyggt & Tryggt i Hammarby Sjöstad
Webbsida: sjostadsforeningen.se/snyggt-tryggt

Sjöstadsföreningen, ordförande: Jan Martinsson  
Epost: info@sjostadsforeningen.se
Webbsida: sjostadsforeningen.se


