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JOBBAR IHOP. Rickard Silva, trygghetssamordnare på Marks kommun, Carina
Roos, MBAB, och Annika Stomberg, kommunpolis, utgör ett team som samarbetar med trygghetsfrågor i kommunen
och nu även med Huskurage.
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Bli en granne
som bryr sig
Det blir allt viktigare i vårt samhälle att vi
faktiskt vågar agera om någon i vår närhet far illa. En
granne som inte tiger still kan då betyda mycket. Därför
satsar MBAB på att i samarbete med Polisen och Marks
kommun bli en del av den folkrörelse som den ideella
föreningen Huskurage startat.
CIVILKURAGE

– Huskurage arbetar för att före
bygga våld i nära relationer men,
i grund och botten handlar det
om att bry sig och visa omsorg om
varandra, säger Carina Roos, kom
munikatör på MBAB.
Våld mot kvinnor i hemmet är
kanske det första vi tänker på, men
Carina Roos vill ta ett vidare grepp.
– Det kan även handla om en
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Knacka på. Verkar
det oroligt så ring
efter polis.

Folkrörelse
mot våld i
nära relationer
CIVILKURAGE Huskurage är
en ideell förening. Föreningen
har som mål att förebygga och
förhindra våld i nära relation
genom att ge
grannar verk
tyg att agera.
Grundarna
Peter Svens
son och Nina
Rung satsar på
att skapa en
folkrörelse som gör civilkurage till
en norm i samhället.
Och det verkar behövas. När
mare 100 000 svenska familjer
lär leva med våld i hemmet.
Runt 50 bostadsrättsföreningar
och ungefär lika många bostads
bolag har hittills antagit policyn
om Huskurage.
Läs mer om föreningen Hus
kurage på huskurage.se.

Tre enkla verktyg
äldre person som visar tecken på
att må dåligt. Eller ett barn som far
illa. Då kan vi alla ta ansvar, agera
och hjälpa varandra.
Hon tycker att vi ska våga ta
kontakt om vi har på känn att saker
inte står rätt till.
– Knacka på. Verkar det oroligt så
ring efter polis. Du kanske även kan
be en granne om stöd, säger hon.
MBAB HAR NU antagit en policy
att arbeta med Huskurage, och
att göra det i tätt samarbete med
Polisen och Marks kommun.
– Jag ser det som en förlängning
av det arbete vi redan bedriver
tillsammans inom Grannsamverkan
och med trygghetsvandringar. Våld
i nära relationer får aldrig accepte
ras och bli norm, det är ingen privat
angelägenhet, det är ett brott. Vi
vill med vår policy visa på detta och
ge tre enkla verktyg för hur vi kan
hjälpa varandra, säger Carina Roos.
thomas drakenfors

I MBAB:s fastigheter ska
information om hur man
kan agera vid oro för sin
granne sättas upp. Den
kommer även att finnas
på marksbostadsab.se.
Så här kan du göra:
Knacka på! Du behö
ver inte stå kvar, det
kan räcka med att knacka
på för att avbryta situatio
nen.
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Vid behov, hämta
hjälp! Fler grannar
tillsammans kan bidra till att
skapa en ökad trygghet.
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Du ska inte utsätta dig
själv för fara! Om du
upplever situationen akut
eller hotfull – ring 112.
Om din oro gäller barn, kon
takta socialtjänsten och gör
en orosanmälan (se sid 2).

3

– Som privatperson kan du vara
anonym, förutsatt att du inte näm
ner ditt namn över huvud taget,
säger Lars Falk, förste socialsekre
terare på familjeenheten i Marks
kommun.
Men enligt Lars Falk är det
inte så vanligt att någon vill vara
anonym.
– De som ringer är ofta personer
som är anmälningsskyldiga, till
exempel polis, skolpersonal eller
de som jobbar inom barn och ung
domspsykiatrin.

Sedan görs en skyddsbedömning
kring om barnet har skyddsbehov
och hur akut ärendet är.
– Är det inte akut kallar vi hit
föräldrar och barn för ett samtal.
Hur brukar föräldrarna reagera?
– Vi får många olika reaktioner.
De kan bli både förvånade, ledsna
och förnekande.
Hör oroliga grannar av sig i
onödan?
– Nej, när någon ringer är det
oftast befogat.

FAMILJEENHETEN STÅLLER ställer då
ett antal konkreta frågor. Exem
pelvis om det har det hänt något?
Varför de ringer just nu? Har de
sett eller hört något? Har det pågått
länge?
Därefter undersöks om det finns
tidigare kännedom om situationen.

FOTNOT: När en orosanmälan är gjord
har familjeenheten två veckor på sig
att göra en förhandsbedömning. En
utredning ska vara klar inom fyra månader, men kan förlängas vid behov.

Lars Falk,
förste socialsekreterare.

thomas drakenfors
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Vi tre

Upplever du våld i nära
relationer finns det hjälp att
få av Marks kommun.
yyRing kommunens växel
och be att få tala med
en socialsekreterare på
Individ- och familj.
www.mark.se.

Vågar du ingripa om det
är bråk hos grannarna?

Skene
yyÅterställning av fotbollsplan på
Hedbo.
Kinna
yyRenovering på Snickaren
fortgår, 249 av 315 lägenheter
klara.
yyNedgrävda sopkärl på
Gökgatan och Lärkgatan.

Andra ställen där du kan få
hjälp och stöd:

Hyssna
yyFönster- och dörrbyte på
Lockövägen 9 och 11.

yyDen ideella föreningen
Kvinnojouren i Mark
kvinnojourenimark.se
yyStöd- och
kunskapsplattformen
ungarelationer.se
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Behöver du
stöd? Hit kan
du vända dig

G

PÅ G Å

N

I ett fall som rapporterats från
en annan kommun avstyrdes en
pågående strypning när en resolut
granne ringde på dörren.
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Den som oroar sig för att barn far illa kan göra en så kallad orosanmälan
till socialtjänstens familjeenhet.
CIVILKURAGE

Polisen välkomnar initiativ som Huskurage.
– Jag skulle nog gärna se lite mer civilkurage i samhället, säger kommunpolis Annika Stomberg.
CIVILKURAGE

PÅ

Så funkar orosanmälan
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”Utgå från din egen förmåga”

– Det går ju inte att strypa någon
samtidigt som du öppnar dörren,
säger Annika Stomberg.
Är det vanligt att folk lägger
sig i handgripligen?
– Nej, vår erfarenhet är att folk
inte så gärna gör det. Men i så fall
får du utgå från din egen förmåga,
beakta din risk. Du kan ju börja
med att kalla på polis innan du gör
något. Annars kan du komma långt
med att skrika och skapa upp
märksamhet, exempelvis ringa på
dörren, det får ofta en gärningsman
att komma av sig.
Hur står det till i Marks kommun, är det mycket problem?
– Inget som sticker ut. Det är var
ken värre eller lugnare än i andra
jämförbara kommuner. De problem
som finns i andra kommuner, med
narkotika och ungdomsgäng, det
ser vi även här.
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Varje dag anmäls 50 fall av våld
i nära relationer i Sverige, oftast
handlar det om våld i hemmet.
Var tionde barn i Sverige lever i
hem där det förekommer våld.
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traumatiserade i olika grad och bär
med sig sina upplevelser hela livet.
Vem är det typiska våldsoffret
i samhället?
– Enligt statistiken är det de som
är minst oroade, det vill säga unga
män som blir slagna av andra unga
män.
Tvärtom, vilka har minst anledning att oroa sig?
– Äldre kvinnor är enligt statisti
ken minst utsatta, och generellt sett
också de mest otrygga.
Är mörkertalet stort när det
gäller våld i nära relationer?
– Ja, det är det. Ofta är vi mer
benägna att anmäla när det händer
saker med andra än när vi själva
råkar illa ut.
Finns det någon teori om
varför?
– Förmodligen handlar det om
att det är förknippat med skam
känslor att vara ett offer.

Ringa på dörren får
ofta en gärningsman
att komma av sig.
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Rickard Silva arbetar sedan i april i
Marks kommuns nystartade enhet
Skydd och säkerhet.
För enheten är Polisen en själv
klar partner i arbetet. Men även
MBAB.
– Som ortens största hyresvärd
möter de många människor och får
en bra övergripande bild av hur folk
har det, säger han.
Barn som upplever våld mot sig
själva eller mot sina närstående blir
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Våld i nära relationer är något som drabbar
barn hårt. Och det gäller även om de inte blir slagna
själva.
– Det sätter sina spår och är en stark riskfaktor till
social ohälsa, säger kriminologen Rickard Silva, trygghetssamordnare i Marks kommun.
CIVILKURAGE
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”Mörkertalet är stort”
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Paula Thorsson
Boendestödjare, Örby.

Eliva Persson
Studerande, Fritsla.

Tobias Viksporre
Programmerare, Skene.

– Om jag kände den grannen
skulle jag ringa på. Annars
skulle jag ringa polisen.

– Det beror på vad det är för
bråk. Verkar det farligt skulle
jag hellre ringa polisen.

– En komplicerad fråga.
Man riskerar ju själv att bli
angripen, så det beror på
situationen.

Berghem
yyFasadmålning på Älvängsvägen.
Öxabäck
yyTakbyte och fasadmålning på
Öxavallsvägen 5.
Horred
yyOmbyggnad av en avdelning
på vård och omsorgsboendet
Ekås.

BO I MARK

Hallå där
Matilda Lindal!

Svar direkt
Ny kyl och frys?

Marks Bostads nya ansikte mot kunderna.

  FRÅGA: Kylen och frysen i min lägenhet börjar se

NY PÅ JOBBET När började du på MBAB?

  SVAR: MBAB har Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll
(HLU). Där ingår saker som spis, kyl, frys och köksfläkt
samt även tapeter, golvmattor och i en del fall även
diskmaskin och mikrovågsugn. Tvättmaskin och tork
tumlare ingår däremot inte.
Principen är att det som ingår i HLU byts ut med ett
visst intervall. Exempelvis byts spisar efter 21 år, kyl och
frys efter 18 år. Allt som ingår i HLU har ett visst värde
som räknas av varje år.
Din kyl och frys kommer att bytas efter 18 år men
vill du byta tidigare får du betala det värde som är kvar.
Tvärtom finns det också möjlighet för dig att förlänga
intervallerna, då får du istället rabatt på hyran. Undan
taget från principen är om något går sönder av normalt
slitage, då byts det direkt.
I januari varje får du som är hyresgäst en sam
manställning, ”Erbjudande om hyresgäststyrt lägen
hetsunderhåll”, där det framgår vad som gäller för din
lägenhet. Där ser du när det är dags för byte, samt vilka
restvärden som gäller för maskiner, tapeter, golvmattor
med mera.
Det kan vara bra att veta att den entreprenör som
ska göra jobbet fram till den siste november inneva
rande år på sig.

slitna ut, när kan jag få nytt?

– Jag började i kundmottagningen på huvudkon
toret i augusti.
Vad har du för arbetsuppgifter?
– Jag hjälper våra besökare, främst hyresgäster
och entreprenörer som vi anlitar. Vi i kundmottag
ningen svarar också på vanliga frågor gällande allt
möjligt som har med boende eller bostadssökande
att göra.
Vad har du arbetat med tidigare?
– Närmast kommer jag från en tjänst på Telias
tekniska support i Borås. Men innan dess har jag
haft flera olika jobb, bland annat har jag arbetat på
Ålder: 39 år.
hotell och barer i Dublin. I botten har jag en utbild
Bor: Fritsla.
ning inom personaladministration.
Familj: Sambo och fyra barn.
Du är född och bor i Fritsla?
Intressen: Litteratur och musik.
Jag sjunger i kör och spelar piano
– Det stämmer, men jag har bott på flera ställen
och gitarr.
när jag var lite yngre. Bland annat på Teneriffa,
Dublin och i Göteborg.
Gillar du storstäder?
– Nja, jag känner att jag är rätt färdig med det. Nu tycker jag att det är skönt att bo i
ett litet samhälle där alla känner alla, och där det är nära till naturen.
.

Matilda Lindal

thomas drakenfors

Har du läst Bo i Mark
riktigt noggrant?
Då kan du vinna trisslotter. Svara på fem
frågor och skicka in talongen så att den är
oss tillhanda senast fredag den 4 oktober.
Tre vinnare får tre trisslotter var.
FRÅGA 1. MBAB har antagit en
policy mot våld i nära relationer,
vad kallas den?
1. Husbock
X. Hushållsfrid
2. Huskurage

FRÅGA 3. På Älvängsvägen i

FRÅGA 2. Vad står förkortningen

FRÅGA 4. Lars Falk jobbar på

HLU för?
1. Hushållslätta updrag
X. Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll
2. Halverade luftutsläpp

Berghem utför MBAB underhåll
just nu, vad är det som görs?
1. Renovering av tre lägenheter
X. Fönster- och dörrbyten
2. Fasadmålning

familjeenheten i Mark, vad har
han för titel?
1. Förste socialsekreterare
X. Social förstesekreterare
2. Sekretär social etta

FRÅGA 5. Han är kriminolog och
trygghetssamordnare och jobbar
på kommunen. Hans namn?
1. Richard Manitoba
X. Rich Robinson
2. Rickard Silva

1
FRÅGA 1
FRÅGA 2
FRÅGA 3
FRÅGA 4
FRÅGA 5

Posta till Marks Bostads AB, Box 124, 511 21 Kinna.
Märk kuvertet med ”Tävlingen”.
WWW

Eller gå in på: marksbostadsab.se/tavling
Svar senast fredag den 4 oktober.

NAMN:
ADRESS:
POSTORT:
TELEFON:

Grattis, ni vann i förra numret. Majvor Abrahamsson, Björketorp, Gunilla Lagerlöf, Kinna, Björn Jansson, Sätila.
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