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STYRELSENS VERKSAMHET 

 

Styrelsen har under året haft 13 protokollförda styrelsemöten varav ett är konstituerande och 

ett är ett extra styrelsemöte. 

Under året har styrelsen haft två planeringsdagar varav den ena var för att planera 

verksamheten i början av året och den andra ägnades åt en genomgång av verksamhetens alla 

rutindokument. 

Ordföranden och två styrelseledamöter deltog i ROKS årsmöte som ägde rum i Luleå. 

Under året så har representanter från styrelsen deltagit i två möten med relationsvåldsteamet i 

Tyresö kommun för samverkan. Ordföranden har även deltagit i två nätverksmöten för 

ordföranden för kvinnojourer i Södertörn.  

Ordföranden och vice ordföranden har deltagit i möte under våren som har organiserats av 

ROKS med anledning av upphandling av skyddade boenden. På detta möte hade man även 

bjudit in tjänstemän från de berörda kommunerna för att diskutera kring konsekvenser innan 

beslut om att gå med i upphandlingsförfarandet skulle tas. Styrelsen valde sedan att göra 

gemensam sak med övriga ROKS jourer att avstå från att delta i upphandling av skyddade 

boenden då vi anser att det strider mot vårt sätt att bedriva jourverksamhet som bygger på en 

mångårig kvinnojourskunskap och idealitet. 

Under våren genomförde personalansvariga personalmöten var 14:e dag. På grund av 

anställds sjukskrivning från maj har personalansvariga själva fått vikariera i verksamheten och 

därför har inga personalmöten genomförts under hösten. Då personalansvariga har varit så 

ofta i verksamheten så anser vi dock att stöd och styrning av arbetet med det skyddade 

boendet ändå har genomförts under hösten. Medarbetarsamtal genomfördes under våren.  

Efter önskemål från tjejjourens representanter i styrelsen så deltog ordföranden på Tjejjourens 

årsmöte för att prata om grupprocess och för att stötta i att formulera en 

verksamhetsplanering.  

Två medlemsblad skickades ut från styrelsen under året varav den ena även innehöll en 

kallelse till årsmöte. Under hösten bjöd styrelsen in till ett medlemsmöte där vi bjudit in 

organisationen ”Varken Hora eller kuvad” och bjöd traditionsenligt på buffé. Denna gång 

skickades medlemsbladet ut via e-mail för att spara på papper och administration. De som inte 

hade uppgivit någon e-mailadress fick inbjudan via posten som tidigare. En medlemslista med 

e-mailadresser har gjorts för att underlätta utskick till medlemmarna. 

 

Fyra månadsbrev från ordföranden har gått ut till jourgruppen under året med information om 

av vad som är på gång samt inbjudan till olika event. För att inte jourgruppen ska få dubbel 

information så har ordföranden valt att kombinera medlemsbrev och månadsbrev då även 

jourgruppen får medlemsbrevet. 

 

Under året har styrelsen gått igenom och uppdaterat alla rutindokument som tidigare kallades 

för ”viktiga pärmen”. Ett flertal nya rutindokument har skapats för att uppfylla krav när vi 
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arbetar för socialtjänsten men även för att det har framkommit behov av fler skriftliga rutiner. 

Från februari 2020 så kommer alla jourkvinnor att ha digital tillgång till alla rutindokument 

via en länk från hemsidan. Uppdatering av alla rutindokument kommer att göras en gång om 

året eller vid behov. 

Vi har under året haft några incidenter där förövare har fått information om i vilken kommun 

som den kvinna som bor hos oss är i, vilket har berott på spårning via mobiltelefonens GPS. 

Detta har gjort att vi har skärpt våra regler kring mobiltelefonanvändning i vår 

säkerhetsplanering. 

I december så bjöd styrelsen in kommunpolitiker från samtliga partier utom 

Sverigedemokraterna till ett politikermingel för att informera och diskutera kring upphandling 

av skyddade boenden som Tyresö kommuns tjänstemän valt att delta i. Det var mycket 

uppskattat och Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson som deltog blev djupt berörd 

och ville undersöka närmare hur denna upphandling hade gått till. 

 

Året avslutades som vanligt med att vi åt julmat på jouren med sedvanlig julklappsutdelning 

tillsammans med de boende. Detta år skickades även inbjudan ut till tjejjouren och glädjande 

så var det flera från tjejjouren som deltog. 

 

 

VERKSAMHET FÖR JOURGRUPPEN 

Under året har vi varit cirka sjutton aktiva jourkvinnor inklusive ett tillskott på fem nya 

jourkvinnor efter avslutad grundkurs i juni. Jourkvinnornas uppgift är bland annat att följa 

med och vara stöd vid besök hos polis, socialförvaltning, vid rättegångar och hos familjerätt 

samt ta emot nya boende. Två av jourkvinnorna enligt ett schema sitter även jour varje tisdag 

mellan kl. 18.00–20.30. Då svarar vi i telefon samt umgås med de kvinnor och barn som bor i 

vår lägenhet. Vi har en samtalsgrupp inom jourgruppen som har externa samtal med kvinnor 

som tar kontakt med oss med önskemål om samtal. Några av oss fungerar även som 

kontaktkvinna eller fadder för var och en av de boende. 

Vi har haft fyra jourgruppsmöten under året. Bland annat så hade vi ett möte där en 

sjukgymnast som arbetar i Tyresö berättade om hur hon arbetar med kvinnor som varit utsatta 

för sin partners våld. Vi har även haft besök av ROKS ordförande Jenny Westerstrand vid ett 

av tillfällena. 

 Vi har genomfört en grundutbildning i studiecirkelform som sträckte sig från hösten 2018 till 

och med vårterminen 2019 där deltagarna fått kunskap om hur vi arbetar i jouren men också 

vad de kvinnor vi möter varit utsatta för. 

Flera jourkvinnor har också deltagit på olika vidareutbildningar och på olika konferenser 

bland annat arrangerade av ROKS. 

På en planeringsdag den 30 oktober för hela jourgruppen bildades en ny arbetsgrupp som 

tillsammans ska planera jourgruppens möten framöver. Under hösten så formulerade gruppen 

en projektplan för att under 2020 och 2021 fokusera på att utbilda jourkvinnorna vad gäller 

Porr och Prostitution för att i förlängningen kunna erbjuda egna utbildningar kring ämnet för 

institutioner i Tyresö. Ansökan om statsbidrag har gjorts för att kunna genomföra detta. 
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Under årets storhelger har ordföranden valt att ha jourtelefonen öppen för personer i behov av 

råd i ett akut läge vilket publicerades på vår hemsida och vår Facebooksida. Detta har 

inneburit att vi fått några samtal där vi kunnat vidarebefordra kvinnor till rätt instans i ett akut 

skede. 

Vi har under 2019 varit indelade i sju olika arbetsgrupper: 

Barngrupp, Jourmötesgruppen, Kontaktkvinnegruppen, Lägenhetsgrupp, aktivitetsgrupp, 

samtalsgrupp och utbildningsgrupp. 

BOENDET I SIFFROR 

Under 2019 har 8 kvinnor och 10 barn bott hos oss på det skyddade boendet. Sex kvinnor har 

blivit placerade hos oss av respektive kommun och två kvinnor har bott och betalt själva. 

Tillsammans har kvinnorna bott 935 dagar och barnen 901 dagar. Det är 2 kvinnor färre än 

2018 och 3 barn fler än 2018. Detta beror på att vi under 2019 haft långa placeringar på grund 

av bostadsbristen. Vi har även sett en frekvens av färre förfrågningar från socialtjänsten än 

året innan. Vi tror att det beror på en blandning av att socialtjänsten gör färre placeringar och 

att många nya privata skyddade boenden har öppnat. 

Under 2019 har vi fått säja nej till 20 kvinnor och 12 barn för plats i vårt skyddade boende. 

Detta på grund av att vi inte haft plats vid tiden för förfrågan. Det är en liten sänkning av 

förfrågningar sedan året innan. 

Nytt för 2019 är att vi kan ta emot kvinnor som har husdjur. Vi håller på att etablera ett 

samarbete med VOOV – Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, som är en ideell organisation 

som ger tillfälliga jourhem till våldsutsattas djur så de kvinnor som har djur i inte tvekar att 

lämna en våldsam relation pga att behöva lämna sitt djur. Just nu har en av våra jourkvinnor 

erbjudit sig att ta hand om kvinnans husdjur om eller när det skulle bli aktuellt. Detta kommer 

att leda till att vi kan ta emot fler placeringar och inte behöver tacka nej om kvinnan har 

husdjur. 

LÄGENHETSGRUPPEN  

Under 2019 har Lägenhetsgruppen fortsatt rusta upp boendet. Lägenhetsgruppen har under 

2019 inventerat boendet och köpt in nya köksredskap, handdukar och lakan. De har även 

piffat upp vardagsrummet och jourrummet/ samtalsrummet med växter, lampor mm. 

Lägenhetsgruppen har även organiserat gåvor i form av kläder och hygienartiklar. Av detta 

har vi gjort kit som kvinnan får när hon flyttar in eller finns tillgängligt om hon skulle behöva 

baskläder under tiden hon bor hos oss. Då vi nu har tillgång till ett externt förråd så har vi 

även under året kunnat ta emot möbler och husgeråd som privatpersoner har velat skänka till 

oss och förvara det i avvaktan på att de kvinnor som bor hos oss ska flytta vidare till ett eget 

boende. Lägenhetsgruppen har även omformat sig under året och har blivit större och omfattar 

även ett uppdrag att ordna aktiviteter för de boende. En utflykt till Kolmården arrangerades 

under sommaren tillsammans med de boende. Planen var även att lägenhetsgruppen skulle 

arrangera ett julpyssel men på grund av att det krockade med andra aktiviteter så fick det 

ställas in. 

.  
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EXTERNA SAMTAL 

 

Vår samtalsgrupp samt vår verksamhetsansvariga har under året haft 86 externa samtal med 

stödsökande kvinnor varav 55 samtal med kvinnor boendes i Tyresö. 

Under året har även ett flertal stödjande samtal via telefon genomförts. Vi har under året 

använt en bra praktisk rutin när vi blivit kontaktade av stödsökanden. Detta för att snabbt och 

smidigt kunna få tillstånd en tid för samtal. 

Samtalsgruppen har under året haft handledning vid 2 tillfällen för att kunna utveckla vårt sätt 

att samtala kring våld. 

GÅVOR OCH BIDRAG 

Föreningen har under året fått gåvor i form av pengar från privatpersoner som direkt har satts 

in på jourens gåvokonto. Pengarna har uteslutande gått till kvinnorna som bor hos oss. Dessa 

pengar används till ”guldkant” under vistelsen hos oss. 

Under sommaren ordnade vi en heldagsutflykt till Kolmårdens djurpark för de kvinnor och 

barn som bodde hos oss. Med hyrd buss och chaufför och alla inträden och mat. Mycket 

uppskattat! 

Gåvorpengarna har även gått till möbler, husgeråd och annat som kvinnorna som bott hos oss 

behövt när de flyttat till eget boende.  

Gåvorna har även använts för att möjliggöra för kvinnor som inte haft några egna medel eller 

som inte har fått stöd av socialtjänsten för att tillgodose sina behov. De har då vid behov har 

fått presentkort för att kunna köpa det de behöver. 

Vi har också kunnat ordna med kalas när någon fyllt år, kvinna eller barn och då kunnat köpa 

födelsedagspresenter för våra gåvopengar. 

Kvinnor och barn har också kunnat få julklappar av oss som vi köpt för gåvopengarna. 

Under året har vi även fått presentkort från olika affärer i Tyresö som varit öronmärkta till 

kvinnor boende hos oss och vi har även fått presentkort för inköp av en matkasse från 

Pingstkyrkan. 

MEDLEMMAR   

Föreningen har haft 75 medlemmar under året varav 72 medlemmar bor i Tyresö. 

.  
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DELTAGANDE I SAMVERKANSFORUM 

De anställda har under året deltagit i olika samverkansgrupper som träffas regelbundet. Dessa 

är samverkan mot våld i Tyresö, där socialtjänst, vårdcentraler, skolor, polis och andra aktörer 

i civilsamhället ingår. En annan grupp är Tankesmedjan, vilket är en samverkansgrupp för 

kvinnojourer inom Södertörnsområdet. Ordföranden har även deltagit vid två tillfällen under 

året i nätverksmöte med andra ordföranden för kvinnojourer i Södertörn. 

 

EVENEMANG, KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR 

• 12-13 januari, Planeringsdagar styrelsen (sex personer deltog från styrelsen) 

• 21 januari Fadimes minnesdag anordnad av ROKS och TERRAFEM (två personer 

deltog) 

• 3 februari årsplanering tjejjouren (tio personer deltog) 

• 30-31 mars tjejjoursträffen anordnad av ROKS (en person deltog) 

• 9-10 april Barnrättsdagarna i Örebro (fem personer deltog) 

• 11 maj Realstars utbildning om trafficking och prostitution i vår lokal (12 personer 

deltog) 

• 11-12 maj ROKS ÅRSMÖTE LULEÅ (fyra personer deltog). 

• 13 juli kvinnorna på skyddade boendet var på Kolmården (sex personer deltog) 

• 14 september, Tyresöfestivalen (10 personer deltog). 

• 20-22 september Nordiska kvinnor mot våld Köpenhamn (10 personer deltog) 

• 5 oktober konferens aktiva jourkvinnor och jourtjejer (15 personer deltog) 

• 17 oktober utbildning inom sociala medier (en person deltog) 

• 20-21 november vi deltog på Socionomdagarna tillsammans med ROKS (tre personer 

deltog) 

• 25 november Colette van Luik föreläsning på Tyresö bibliotek i samverkan med 

Tyresö kommun; om sin bok #metoo hundra berättelser och tio frågor som behöver 

besvaras (15 personer deltog) 

BARNGRUPPEN 

Barngruppens fokus under 2019 har varit ”barn som upplevt våld”. 

Tyresö kvinnojour har en barngrupp/barnansvariga. Som består av tre frivilliga jourkvinnor 

med stor kunskap och lång erfarenhet av arbete med barn inom olika områden. Förskola, 

skola, specialundervisning, talpedagog, upptagningshem, barnhem och socialt utsatta familjer. 

Barngruppens mål: Att varje barn som kommer till oss ska ges ett första stöd, att vårt boende 

ska vara en trygg plats, att barnet blir delaktig i vad som händer och får bekräftelse på sina 

upplevelser, tillvarata barnets perspektiv, samt kvalitetssäkrar vår jours stöd till barn som 

upplevt våld hemma. 

Varje barn och mamma som kommer till oss får en kontaktkvinna som fungerar som stöd. För 

barnet som en egen individ och för mamman i sin föräldraroll. 

Varje barn som kommer får ”Barnets egen bok” och kvinnan får ”kvinnoboken”. 
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Barnets egen bok är en dialogbok som vi har tagit fram för barn. Den beskriver på ett lätt sätt 

hur det är att bo på ett skyddat boende, vilka som bor på jouren och vilka som arbetar, och vad 

som kommer att hända. Den har vi alltid med när vi samtalar med barn. Det finns också lite 

knep och knåp i boken som man kan lösa tillsammans och också utrymme för barnet att skriva 

och rita. Boken blir ofta inledningen till att barnet börjar prata om sina upplevelser, då är det 

viktigt som vuxen att vara lyhörd och ge barnet bekräftelse. Vi har inga planerade eller 

strukturerade samtal med barn. Vi försöker fånga barnet när barnet själv vill. 

Vi erbjuder också mammorna samtalsstöd i deras föräldraroll. När mammorna önskar, är vi 

med som stöd vid inskolning på förskola och skola, deltar i samtal med socialtjänsten och 

andra myndigheter. 

Barnets stödkvinna eller någon frivillig jourkvinna är ibland barnvakt när mammor har samtal 

där barnet inte kan vara med. 

Barngruppen har på en planeringsdag under hösten för våra frivilliga jourkvinnor, pratat om 

FN:s barnkonvention. Vi har också alltid ett pass på grundutbildningen för nya jourkvinnor. 

Vi har haft åtta stycken möten under året då vi diskuterat den litteratur vi läst och 

föreläsningar vi varit på. 

Litteratur som vi har använt är ”Det gäller barnet” – barn och unga på skyddat boende. 

”Barnkonventionen”- FN:s konvention om barnets rättigheter. 

Barngruppen har deltagit i konferenser och seminarium under året enligt nedan;  

Barnrättsdagarna som arrangeras av Stiftelsen Allmänna Barnhuset och 

Barnombudsmannen. ”Varje barns rätt till utveckling”. 

Stiftelsen Allmänna Barnhusets seminarium om: ”Det fjärde rummet”, En modell för stöd 

och behandling för barn som utsatts för våld och övergrepp. 

Konferensen ”Nordiska kvinnor mot våld”: ”Barn och kvinnojourernas behov”. 

Stiftelsen FTS säkra varje unge: Seminarium om ”hur vi kan förebygga och stoppa all sorts 

sexuella övergrepp på barn”. 

TJEJJOUREN 

 

Tjejjourens huvudsakliga verksamhet har även detta år varit att stötta och stärka unga tjejer 

genom vår chatt. Exempel på ämnen som berörts i chatten har varit sex, preventivmedel och 

könssjukdomar, relationer, ätstörningar, graviditet, mens, sexuellt våld, depression, 

självskadebeteende och kärlek. Chatten har ett meningsfullt syfte då vi ofta är den första 

instansen personen vänder sig till för att berätta om tunga situationer. 

 

Till tjejjouren kan man vända sig och prata om vad som helst – och många gör det också. 

Under året har Tyresö tjejjour haft öppen chatt en vardagskväll i veckan, med uppehåll under 

sommaren och julhelgen. Antalet stödsökande har varierat, i snitt har vi chattat med tre 

stödsökande per tillfälle. Kontakt med stödsökande tjejer har under året även genomförts per 

mail. 
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Under det gångna verksamhetsåret har tjejjouren haft en intern utbildningsdag kring 

prostitution och trafficking. För våren planerades Systerliga rum, en rad tillfällen i syfte att 

öppna upp för samtal med tjejer. Dessa tillfällen ställdes dock in då vi inte fick in några 

anmälningar. 

 

I september stod vår anställda Sanna tillsammans med jourtjejer liksom jourkvinnor på 

Tyresöfestivalen för att representera vår verksamhet och göra kommunens invånare 

uppmärksammade på vårt viktiga arbete. 

 

Hösten 2019 genomfördes en tjejjoursutbildning, vilket vid årets slut hade resulterat i två nya 

aktiva jourtjejer – så roligt. 

 

UTÅTRIKTAT ARBETE 

Januari till mars 

Den 18 januari stod vi hos Coop i Tyresö centrum och delade ut reklammaterial och pratade 

med invånarna i Tyresö. Det var mycket lyckat! Vi har även under året etablerat en god 

relation med både Coop och ICA i Tyresö Centrum som har både skänkt pengar till oss och 

bidragit med presentkort för att kvinnor som bor hos har kunnat köpa mat. 

En ny hemsida byggdes och började användas. Hemsidan blev klar i mars i stället för januari. 

All information kvalitetssäkrades innan publicering. 

Eftersom hemsidan fortfarande är så ny så är det svårt att dra några direkta slutsatser om vad 

den har gjort för skillnad för oss att nå ut till allmänheten och till socialtjänster med behov av 

att kunna placera kvinnor med behov av skydd. Dock har fler av de stödsökande kvinnorna 

sagt att de hittat oss via vår hemsida och även läst den information som står på hemsidan. 

Vi har även fått kommentarer på Tyresöfestivalen att många tyckte vår hemsida var fin och 

informativ.  

8 mars delade vi ut material på vid Coop och Ica i Tyresö centrum och pratade med invånarna 

i Tyresö. Den 23 mars deltog vi i en av Svenska kyrkan i Tyresö anordnad välgörenhetsgala 

till förmån för oss. Ordföranden deltog och berättade om vår verksamhet. Pengarna vi fick 

kunde sedan användas till en mycket uppskattad utflykt till Kolmården för de boende. 

April 

Vår anställda för utåtriktad verksamhet samt en person från tjejjouren föreläste i Dalskolan i 

Tyresö och i Engelska skolan i Tyresö för 8:e klassare. Det gick överlag bra. Engelska skolan 

vill att vi kommer tillbaka 2020. I Dalskolan var det en incident där föreläsningen fick lov att 

avbrytas i en klass eftersom en elev skrek fula ord åt oss. Skolan tyckte så klart detta var 

tråkigt och meddelade barnets föräldrar. 

Maj-juni 

Genomfördes samverkansmöten med Tyresö fritidsgårdar. Ett besök på Tyresö 

ungdomsmottagning samt även ett annat besök på Tyresö gymnasium den 24 maj 2019 för att 
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informera om vår verksamhet. Där hade vi även ett utställningsbord med. Under juni 

publicerade vi även inlägg om styrelsens arbete på sociala medier och intervjuer med Anna-

Maria Yasdani (ordförande) och vice ordförande Sylvia Ljungdal. Dessa inlägg var mycket 

uppskattade och hade generellt större spridning än våra andra inlägg 

Juni-juli 

Vi hade en elektronisk sommarkalender där vi publicerade en våldsutsatt kvinnas historia. Det 

blev fyra inlägg som gick ut under juni och juli. Det var mycket uppskattat och dessa inlägg 

hade generellt större spridning än våra andra inlägg. 

September 

Vi deltog på Tyresöfestivalen och delade ut hundra tygkassar med reklam till olika deltagare. 

Detta var mycket lyckat!  

Oktober 

Vi hade ett medlemsmöte där föreläsare från Varken hora eller kuvad (VHEK) kom och 

berättade om sitt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Generellt bra men om vi hade 

kunnat specificera bättre till VHEK vad vi vill få ut av föreläsningen då tror vi att den hade 

varit mer konkret.  

November 

Den 25 november hade vi en mycket lyckad föreläsning på Tyresö bibliotek i samverkan med 

Tyresö kommun angående #metoo med Colette van Luik som är redaktör för boken #metoo 

hundra berättelser och tio frågor som behöver besvaras. och det kom ungefär 12 personer. 

Kanske lite få deltagare, men generellt har dessa ämnen svårt att dra mycket människor om 

det inte är en mycket känd föreläsare. Vi stod också i Tyresö centrum tillsammans med 

Tyresö kommuns grupp för Våld i nära relationer och delade ut information om 

kvinnojouren. Det var mycket bra och vi hade många fina samtal med medborgare. Två 

jourkvinnor deltog. 

Vår anställda deltog också hos Malou efter tio på tv4 och pratade om att ta emot kvinnor som 

har män som är grovt kriminella eller är med i gäng. Förberedelse gjordes tillsammans med 

verksamhetsansvarig och ordförande och vi är eniga om att det gick riktigt bra. Se bild på 

framsidan. 

December 

Vi hade ett mycket lyckat politikermingel där alla förutom Sverigedemokraterna var inbjudna. 

Moderaterna kunde inte komma, vi fick tyvärr inget svar från Kristdemokraterna och 

Liberalerna. De som kom var Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. En av 

jourkvinnorna föreläste om sin egen erfarenhet av att leva i en våldsam relation. Vi hade även 

bra samtal om upphandlingen av skyddade boenden som gjorts i kommunen. Efter detta fina 

gensvar som vi fått av Tyresös kommunpolitiker så planerar vi att fortsätta hålla öppna och 

levande samtal med dom även kommande år. 
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Moderatkvinnorna tog efter minglet kontakt med oss och kom förbi vår lokal innan de 

anställda gick på julledighet. De hade samlat ihop förnödenheter till kvinnorna bland annat 

tvål, schampo, balsam och pyssel till barnen och därefter hade vi ett samtal med dem, där vi 

bland annat diskuterade upphandlingen och våld i hederns namn. 

 

SLUTORD 

 

2019 har varit ett händelserikt år. Mäns våld mot kvinnor har uppmärksammats i media på ett 

helt annat sätt än tidigare och i kölvattnet av Metoo# rörelsen så fler kvinnor än tidigare vågat 

vittna om och anmäla övergrepp och våldtäkter. Efter att patriarkerna blivit tagna på sängen 

och varit tysta i debatten så har de under 2019 hämtat luft och slagit tillbaka med full kraft 

mot de kvinnor som vågat vittna om övergrepp. Flera kända män har stämt de kvinnor som 

vittnat om övergrepp och vunnit i rättslig mening. Tyresö kvinnojour har deltagit i debatten på 

Facebook och Instagram och har även under året fått publicerat två artiklar kring mäns våld 

mot kvinnor. Vår anställda för utåtriktat arbete har även deltagit i TV-programmet Malou 

efter 10 för samtal kring kvinnojourernas arbete, vilket gav oss bra publicitet. Under året har 

vi insett att vårt arbete för att stötta de kvinnor som bor i vårt skyddade boende att komma 

vidare till en egen bostad har blivit allt svårare. Detta då kommunernas socialtjänst inte längre 

hjälper till med förturer som tidigare. Vi har även haft en situation där socialtjänsterna har 

avslutat placering hos oss utan att kvinnan haft något eget boende att flytta till. Som tur är så 

har vi möjlighet att ta emot kvinnor som inte kommer via socialtjänsten utan som söker själva 

och har därför kunnat fortsätta stödja kvinnan tills hon kunnat flytta vidare. Detta har dock 

inneburit en stor påfrestning på vår ekonomi under hösten då vi inte kunnat ta emot nya 

placeringar. Vi är dock måna om att kunna fortsätta erbjuda kvinnor skydd som söker själva 

då vi fått information om att det är mycket få ideella kvinnojourer som fortfarande tar emot 

kvinnor som kommer utanför socialtjänsten vilket vi tycker är mycket olyckligt. 

 

I år vill jag särskilt tacka er jourkvinnor som har ställt upp som kontaktkvinnor till de som 

bott hos oss då det under året har betytt stora insatser från er sida. Även barngruppen har gjort 

en stor insats för barnen som bott hos oss. 

 

En kvinna som jag särskilt vill tacka är Kristin Löfgren som med sitt engagemang samlat in 

pengar till julklappar till barnen men även till kläder som kan behövas akut när en kvinna 

kommer. 

 

Till slut så vill jag tacka en mycket viktig kvinna för Tyresö kvinno och tjejjour! Det är Sylvia 

Ljungdahl som nu kommer att avgå från ett mångårigt styrelseengagemang både som tidigare 

ordförande och nu som vice ordförande! Tack Sylvia för allt du har gjort i styrelsen under alla 

dessa år och för det bollplank som du varit för mig under min tid som ordförande!   

 

Alla vi i Tyresö kvinno och tjejjour vill även speciellt tacka Er som har gett oss gåvor som gör 

att vi kan ge de kvinnor och barn som bor hos oss ”en guldkant” i tillvaron samt stöd vid 

utflytt vilket är ovärderligt! 
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TACK TILL 

STORA COOP TYRESÖ 

SVENSKA KYRKAN I TYRESÖ 

ICA KVANTUM I TYRESÖ 

REBECKA LOGEN AV ODD FELLOW I HANINGE 

MODERAT KVINNORNA I TYRESÖ 

PINGSTKYRKAN I TYRESÖ 

ALLA PRIVATPERSONER SOM SKÄNKT GÅVOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 
 

Anna-Maria Yasdani 

Ordförande 

 
Tyresö den 12 mars  2020 
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