
 

  
 
    

 

      

 
BÄTTRE BOENDEBERÄTTELSER #3 

- B I L D E N  A V  F I S K S Ä T R A -  
 
Hur förbättra ryktet i utsatta stadsdelar? –Ett seminarium inom nätverket 
Bättre boendeberättelser.  
 
Datum: torsdagen den 21 april kl 13.00-17.00 (Eller från 12 för den som vill äta lunch på Restau-
rang Saltsjö Pir innan) 
Plats: Fisksätra Folkets hus, Brantvägen 1B, 133 42 Saltsjöbaden 
Kostnad: Gratis 

 
Foto: SAGA BERLIN (NICEGUZZ) / PRESSBILD 

 
Nätverksträff #3 
För tio år sedan uppfattades Fisksätra av somliga som en så farlig plats att fas-
tighetsbolaget anlitade väktare som följde boende hem från tåget på kvällen. I 
media rapporterades om bränder, misshandel och rån. Idag är uppfattningen en 
annan. Dels på grund av minskad brottslighet, men också 
till stor del på grund av att många andra berättelser om 
området fått ta plats. Förändringen är resultatet av ett 
långsiktigt arbete av flera lokala aktörer, däribland Stena 
Fastigheter och konceptet relationsförvaltning som bland 
annat handlar om att stärka nätverkande och samarbete 
mellan individer och lokala aktörer. Jorunn Rådberg, Relat-
ionsförvaltningsstrateg på Stena Fastigheter berättar om 
hur bilden av Fisksätra förändrats under det gånga de-
cenniet, tillsammans med inbjudna aktörer från området.  
 
Madeleine Opira från Tankesmedjan A Million Minds kommer och berättar om 
deras syn på hur bilden av förorten förmedlas. De driver bland annat projektet 

Pave the way awards som syftar till att lyfta fram 100 fö-
rebilder från förorten årligen. Dream challenge är ett an-
nat omfattande projekt som finns i Husby, Rinkeby, 
Akalla, Hjulsta och Rissne, där ungdomar genom stöd från 
mentorer i näringslivet utvecklar sina verktyg för egen-
makt, framtidsplanering och privat ekonomi. Förorten I 
Media är ett tredje projekt som syftar till att förändra just 
bilden av förorten med hjälp av sociala medier.  
 
 

Fisksätra Folkets hus ligger ett stenkast från Fisksätra centrum och saltsjöbanans 
station. Adress: Brantvägen 1B, 133 42 Saltsjöbaden 
Kommunalt: Saltsjöbanan från Slussen mot Saltsjöbaden. För mer info se 
www.sl.se  
 
För frågor eller anmälan kontakta johan.wahlgren@urbanutveckling.se 
 
 

 
 

Jorunn Rådberg 
 

Medeleine Opira 
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O M  N Ä T V E R K E T  B Ä T T R E  
B O E N D E B E R Ä T T E L S E R  

Nätverket Bättre Boendeberättelser (BBB) ska fungera kompetensutvecklande 
för fastighetsägare som vill arbeta med att förbättra den allmänna uppfattning-
en om bostadsområden som har dåligt rykte. Det ska också fungera som ett fo-
rum för utbyte av erfarenhet, kunskap, kompetens och inspiration. Många se-
minarier och paneldebatter genom åren har hanterat tekniska frågor om hur 
miljonprogrammens fysiska miljö ska rustas upp, men desto färre har berört 
hur den sociala miljön ska hanteras. 
 
Syftet är att skapa en plattform för idéutveckling när det gäller den stora ut-
maningen att öka den sociala hållbarheten i miljonprogram och andra bostads-
områden med utpräglat utanförskap. 

	  
	  

 
 

 
 
 
 
 
 
Industrigatan 10, 112 46 Stockholm 
Tel: 08-35 43 47  
www.urbanutveckling.se 

12:00	  Lunch	  på	  Restaurang	  Saltsjö	  Pir	  
De	  som	  vill	  komma	  lite	  tidigare	  och	  äta	  lunch	  på	  den	  fina	  restaurangen	  Saltsjö	  Pir	  som	  
ligger	  vid	  vattnet	  invid	  Folkets	  hus,	  träffas	  kl	  12.	  Detta	  kräver	  föranmälan.	  Vi	  bjuder	  på	  
lunch,	  men	  endast	  för	  de	  som	  föranmält	  senast	  11/4	  till	  	  
johan.wahlgren@urbanutveckling.se	  
13:00-‐13:30	  Välkomstfika 
Johan	  Wahlgren	  från	  Urban	  Utveckling	  hälsar	  välkomna	  och	  berättar	  om	  upprinnelsen	  
till	  nätverket,	  och	  presenterar	  dagens	  program	  och	  deltagare.	   
	  13:30-‐14:30	  Bilden	  av	  Fisksätra 
Jorunn	  Rådberg,	  relationsförvaltningsstrateg	  på	  Stena	  Fastigheter	  berättar	  om	  hur	  
bilden	  av	  området	  förändrats	  de	  senaste	  åren.	   
14:30-‐15:00	  Paus	  
Förfriskningar	  
15:00-‐16:00	  Bilden	  av	  förorten 
Madeleine	  Opira,	  grundare	  av	  tankesmedjan	  A	  Million	  Minds,	  berättar	  om	  arbetet	  med	  
att	  förändra	  bilden	  av	  förorten.	   
16:00-‐17:00	  Avslutande	  mingel 
Vi	  genomför	  en	  mini-‐utvärdering	  av	  dagen	  för	  att	  ta	  avstamp	  inför	  kommande	  träffar	  
inom	  nätverket.	  Därefter	  avslutande	  mingel.	   
	   


