
Vi samverkar för trygghet och trivsel i Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN SKÄRHOLMENS FASTIGHETSÄGARE, STADSDELSFÖRVALTNING OCH POLIS I SAMVERKAN  

Stefan Granlund och Sari Korjus är kundförvaltare, med Joanna Gustafs-
son som är förvaltarpraktikant. FOTO: LOVE LIND

”Vi finns nära Skärholmsborna” 

En trappa upp från det livliga 
Skärholmstorget, precis intill ter-
rassen, har kundförvaltarna Sari 
och Stefan från Stockholmshem 
sitt lilla kryp in.

Från lokalen Träffen utgår det 
dagliga arbetet att serva 800 hyres-
gäster på Skärholmshöjden.

– Alla boende här känner mig, 
och jag känner dem. Och de kan all-
tid komma till vår lokal, det tror jag 
är en trygghet i sig, berättar Sari.

I hennes dagliga arbete ingår 
bland annat att ta emot felanmäl-
ningar, hjälpa till med allt som har 
med lägenheten eller husen att göra, 
förklara hur saker och ting funkar - 
eller bara att finnas till hands.

– Många äldre kommer hit och 
tar en fika och pratar lite. Det ger 
dem en trygghet att det finns någon 
att vända sig till, säger Sari.

Stefan Granlund är klippan när 
det kommer till det praktiska trygg-

hetsarbetet, menar hon.
Han berättar om en mängd 

insatser de gjort i området den 
senaste tiden: dörrautomatik in till 
miljöhusen, sett över belysningen 
i trapphus och källarutrymmen, 
satt upp nödutgångsbelysning och 
installerat siktrutor i dörrar.

– Mycket handlar om fysisk trygg-
het, att man känner sig trygg i sitt hus 
och när man rör sig i området.

Joanna Gustafsson är förvaltar-

praktikant och går bredvid.
– Det är lärorikt att få gå runt 

med dessa två som kan så mycket. 
Jag skulle gärna fortsätta att jobba 
här i Skärholmen, det är ett välskött 
och fint område, säger hon. 

Stefan och Sari anordnar regel-
bundet aktiviteter i området för att 
lära känna hyresgästerna, och för att 
de ska lära känna varandra. Många 
samlas kring de odlings lådor som 
finns, och när bikuporna visas dyker 
många nyfikna upp.

– Vi har event vid högtider som 
lucia och halloween, då vi är ute 
och träffar boende och bjuder på 
fika, säger Sari.

När Stefan och Sari ska välja tre 
ord var som de tycker beskriver 
Skärholmen är de väldigt överens.

–  Det känns som en klyscha, 
men mångkultur måste vara med. 
Och stadsutveckling, det händer 
så mycket i området. Och boende-
kvalitet – man får mycket för 
pengarna här, säger Stefan.

Sari fortsätter:
– Ja, mångkultur, och att det är 

så levande. Och vilka gör det så 
livfullt, jo människorna här, det är 
de som gör det!

l Trygghet i det stora och det 
lilla – det jobbar Stockholms-
hems kundförvaltare Sari och 
Stefan med till vardags. 
   – Vår styrka är att vi finns 
nära Skärholmsborna.

l DE JOBBAR FÖR ETT TRYGGARE SKÄRHOLMEN


