
 
 
 

  1 

Till alla boende i BRF Herden 8, 

 
Vi beklagar verkligen den senaste tidens rapporterade inbrott och stölder i och kring vår gemensamma 
innergård, med en medföljande känsla av otrygghet i ert hemmakvarter. Ni har beskrivit flera olika 
händelser och delat bildmaterial på personer som ni misstänker varit inblandade i olika cykelstölder 
framförallt, personer som ni också sett gå till och från vår verksamhet BoCenter på Fleminggatan 113-115. 
Vi uppskattar er öppna och lösningsorienterade dialog som ni fört med oss kopplat till dessa frustrerande 
och tråkiga situationer. Nu vill vi återkoppla till er med hur vi hanterar vår gemensamma situation utifrån 
vårt uppdrag och i ansatsen att vara en god granne som strävar efter en så trygg och trevlig 
innergårdsatmosfär som möjligt.  
 
Vi pratar kontinuerligt med våra deltagare om att innergården ej är en plats att uppehålla sig på för dem. 
Våra regler är tydliga och när vi ser att våra deltagare uppehåller sig på innergården säger vi alltid till dem. I 
samband med de uppgifter som inkommit från flera boende från BRF Herden så hade vi i måndags den 
18/7 ett stort deltagarmöte i verksamheten där vi informerade om den uppkomna situationen. Vi 
förtydligade informationen om att innergården inte är en plats för våra deltagare att uppehålla sig på, och 
att all form av kriminell verksamhet ska polisanmälas.  
  
Vi är väl medvetna om att många som bor i kvarteret med jämna mellanrum framför kritik och oro över att 
området drar till sig människor som lever i utsatthet. Vi vill verkligen betona att det finns ett pågående och 
nära samarbete mellan Stockholms Stadsmission, polisen, stadsdelen samt Stockholms stad. Utifrån en 
önskan från oss har både polisen och ordningsvakter (på uppdrag av SL och Stockholms stad i och kring 
tunnelbanestationer samt i offentliga parker) ökat sin närvaro i området för att skapa ett tryggare 
Kungsholmen vilket är jätteviktigt. Därutöver har Stockholms Stadsmission sedan några månader tillbaka 
anlitat Securitas väktare för att 4-6 ggr rondera trapphus i vår verksamhet samt i yttermiljö kring fastigheten 
efter kontorstid och helger. De har nu fått ett förtydligat uppdrag att under sin rondering ha särskild tillsyn 
kring innergården. Övriga tider försöker vi som är i tjänst i verksamheten ha uppsikt på innergården. Vi har 
dock inte möjlighet att punktmarkera våra deltagare när de är utanför enheten – det har vi varken 
befogenheter eller resurser att göra.  
 
Vi har en god dialog med polisen och har samtalat kring aktuell situation med Kungsholmens kommunpolis. 
Polisen uppmanar alla att alltid ringa 112 vid pågående brott, finns det lediga patruller så skickas de på 
112-samtal, och de har möjlighet att ingripa omedelbart under ett pågående brott. Det är alltid bra att ringa 
polisen när vi uppmärksammar oroligheter i eller runt närområdet då polisen har befogenheter att 
omhänderta personer. Polisanmälan är alltid viktigt att göra vid inbrott och stölder.  
  
Stockholms Stadsmission är, som ni säkert vet, en idéburen organisation som samarbetar med kommun, 
region och andra ideella organisationer. Vi är ingen myndighet. Här på Fleminggatan hjälper vi människor i 
hemlöshet och utsatthet med det mest akuta basbehovsstödet och har som vår främsta uppgift att stötta 
människor att bygga upp en tro på sig själva, en tillit till sin egen förmåga och ge dem redskap för att bli 
delaktiga i samhället.  
  
Vi hoppas att detta svar ger er den information som ni behöver för att veta hur vi, utifrån vår befogenhet 
och uppdrag, hanterar den aktuella situationen. Vår vilja och önskan är att på bästa sätt samverka med 
grannar, staden och stadsdelen med målet att det ska bli så bra som möjligt för alla parter. 
 
Med önskan om fortsatt god samverkan. Vänligen, 
 
Bocenter, Stockholms Stadsmissions öppna dagverksamhet och akutboende för män i hemlöshet 
 
Enhetschefer 
Carolina Bäck & Susanne Rosén 
carolina.back@stadsmissionen.se   
susanne.rosen@stadsmisisonen.se 
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