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2019 mars

Nya lokaler för
träningslägenheter!
I mars flyttade enheten för
träningslägenheter till nya lokaler i
Slagsta. Vi har 14 träningslägenheter
förlagda i korridor. Varje lägenhet är
utrustad med möbler, TV, internet,
badrum och pentry. Det ingår lakanoch handduksbyte en gång i veckan
likaså städning. I huset finns tvättstuga
och tillgång till gym. Vi har lediga
platser både i stödboende och
träningslägenheter.
Välkommen på ÖPPET HUS i Slagsta
17 maj 12-16!
Inger Öhman, verksamhetschef

Ungdomsvärnet

AddOx Träningslägenheter

Mellan september 2017 och mars 2018
hotades verksamheten av nedläggning då
IVO ansåg att vår lokal inte var
ändamålsenlig för stödboende. Detta beslut
togs utan att en inspektion gjorts och pga
den långa handläggningsprocessen
tvingades vi helt enkelt stänga ned
verksamheten i september 2017. I början
på 2018 meddelade Förvaltningsrätten att
ärendet inte var tillräckligt utrett och IVO
gjorde en inspektion för att sedan bevilja
Ungdomsvärnet tillstånd för målgruppen
unga 16-20 år som bedömts kunna klara
eget boende. I april 2018 startades
verksamheten på Hornsgatan upp igen med
ny personal. Peter och Gith har gått vidare
med nya jobb och önskas lycka till.

Verksamheten med träningslägenheter är
nu nästa steg att nystarta då vi under en
period letat rätt lokaler. Nu har vi hittat
toppenfina lokaler belägna i ett
lägenhetshotell i Slagsta och verksamheten
startade 1 mars. Målgruppen är som
tidigare unga vuxna 18-25 år med
psykosocial problematik. Ramavtal finns
och vi har 14 lägenheter i toppskick.

Samiria AB
I samarbete med Samir Sabri startas nu
Samiria AB. Samiria är nästa steg att
utveckla stödboende och HVB-hem genom
att kunna erbjuda spetskompetens inom
olika områden som exempel kriminalitet
och psykosocial problematik. Samiria
startar upp egen stödboendeverksamhet
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nästa år och kan redan idag erbjuda några
platser i samarbete med Ungdomsvärnet
och AddOx. Mer om detta i nästa
nyhetsbrev.

Team och kompetens
Vårt personalteam expanderar och består
idag av Christina Tjörnfors, Samir Sabri
och Inger Öhman. Nedan följer en
presentation av dem.

Christina Tjörnfors

Inger har varit chef för samma verksamhet
sedan 1998 (1998-2011 annan huvudman)
Idag är hon chef och ägare till AddOx och
dotterbolaget Ungdomsvärnet. Inger har
akademisk utbildning i samhällsvetenskap
med flera påbyggnadsutbildningar.
Spetskompetens är förutom stödboende
även psykosociala problemområden. Hon
har arbetat med ungdomar i över 20 år.
Lång erfarenhet av NPF, missbruk och
kriminalitet, ensamkommande, tjej- och
killgrupper – ja helt enkelt de livsfrågor
som våra ungdomar i samhället står inför.

Samir Sabri

Christina är ungdomscoach och
platsansvarig på Ungdomsvärnets
stödboende. Hon har 24 års erfarenhet av
att arbeta som undersköterska och har nu
sadlat om till socialpedagog. Hennes
spetskompetens är NPF, psykisk ohälsa,
sorgebearbetning och lågaffektivt
bemötande.

Inger Öhman

Samir är kvalificerad kontaktperson och
platsansvarig på AddOx Träningslägenheter samt delägare i Samiria AB.
Han är en välkänd person och syns ofta i
media. Samir har haft en tuff bakgrund
från tonåren fram tills för 10 år sedan då
han började jobba med människor och
engagera sig i viktiga samhällsfrågor.
Målet är att hjälpa andra människor och
skapa förändring i samhället. Hans
spetskompetens är bland annat inom
områden som kriminalitet och missbruk,
sorgebearbetning och att hitta vägar för att
nå fram till människor som har tillitsbrist.
ÖPPET HUS! 17/5 12-16 Fågelviksvägen
5. T-bana Fittja, buss 702 Slagsta strand.
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