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Ett tryggt  
Hässelby-Vällingby

Hässelby-Vällingby 
stadsdelsförvaltning

– en vecka med fokus på  
våldsförebyggande arbete

Ta del av 
aktiviteter som 

föreläsningar, 
författarsamtal, teater, 

och mycket annat!
Alla aktiviteter är 

gratis!

2 – 8 
oktober
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Veckan är ett led i att uppnå 
Stockholms stads mål:
Stockholm ska vara en stad där ingen 
behöver vara rädd för våld.

Omslagsfoto: Johan Pontén
Grafisk form: Bigrell Design AB
Tryck: Vällingby tryckeri

Förändringar kan ske efter att 
denna folder tryckts. Eventuella 
upp dateringar hittar du på 
stockholm.se/tryggtHV

Den 2-8 oktober anordnas Hässelby-Vällingbys 
första vålds förebyggande vecka med start på 
FN:s internationella ickevålds dag. Under veckan 
uppmärksammar vi hur vi tillsammans kan 
förebygga psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. 

Du kommer att kunna lyssna på författar-
samtal och före läs ningar, se på teater och ta 
del av många andra spännande aktiviteter. 
Aktiviteterna anordnas av Hässelby-Vällingby 
stadsdelsförvaltning i samverkan med 
lokala aktörer. Vi kan alla bidra till ett tryggt 
samhälle, missa inte chansen att få inspiration 
och kunskaper i hur du kan bidra i arbetet. 
Tillsammans kan vi göra skillnad! 

Varmt välkomna!

Ulla Thorslund, 
Stadsdelsdirektör 
Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning

Hässelby-Vällingbys första våldsförebyggande vecka inleds 
av Kadir Kasirga, ordförande i stadsdelsnämnden Hässelby-
Vällingby, på Vällingby torg kl. 16.00. Välkomna!

Torgmingel på Vällingby torg – hur bidrar vi till att minska våld?
På Vällingby Torg samlas aktörer som på olika sätt arbetar med att förebygga våld. Ställ 
frågor om deras verksamheter och lär dig mer om hur våld kan förebyggas. Få konkreta  
tips på hur du kan ta ställning mot våld. Alla är välkomna, vi bjuder på kaffe! 
Plats: Vällingby Torg 
När: 2 oktober kl. 16.00 – 18.00 
Medverkande: Polisen, Brottsofferjouren i Västerort, STHLM VÄST tjej- och kvinnojour, 
Relationsvåldsteamet, Västerorts Ungdomsmottagning, medborgarvärdar och 
fältassistenter

Vilka rättigheter har du som barn?  
Lär dig mer om barnkonventionen 
På parklekarna fokuserar vi på 
barnkonventionen. Med värderingsövningar, 
quiz och tipspromenad fördjupar vi oss i några 

Här finns vi: 
Parkleken Guldet 
Gulddragargränd 9-13, Vällingby 

Parkleken Ripvidet, 
Blåeldsvägen 14, Hässelby

Parkleken Starbo
Storvretsvägen 155, Spånga 

Parkleken Ådalen
Ångermannagatan 109, Vällingby

Parkleken Hässelängen
Beata Sparres gränd 24, Hässelby

Parkleken Stråket
Strandliden 19, Hässelby

Parkleken Gulsippan
Gulsippsgränd 2, Hässelby

Alla aktiviteter är 
gratis och ingen 

föranmälan krävs.

av artiklarna som handlar om barnets 
rättigheter och skydd mot alla former 
av fysiskt eller psykiskt våld. 
Alla är välkomna!
Plats: Parklekarna i stadsdelsområdet 
När: 2 oktober kl. 13.00 – 17.00 
Arrangör: Hässelby-Vällingby 
stadsdelsförvaltning 

Visste du att…

Måndag 2 oktober

i artikel 19 i Barnkonventionen 
står det att barn har rätt 

att skyddas mot fysiskt eller 
psykiskt våld.
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Bokmåndag – författarsamtal med 
Simon Häggström  
Simon Häggström är chef för Stockholmspolisens 
prostitutionsgrupp och ett välkänt namn för den som 
följt debatterna kring den svenska sexköpslagen. 
Simons debut som författare heter Skuggans lag, 
en sann berättelse om prostitution och sexköp ur en 
spanares perspektiv. Våren 2017 utkom uppföljaren 
Nattstad. Alla är välkomna! 
Plats: Medborgarhuset Trappan, Vällingbyplan 9 
När: 2 oktober kl. 18.00 – 19.00 
Arrangörer: Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, 
Kulturhuset Stadsteatern, Medborgarhuset Trappan 
och Vällingby bibliotek. 

Inspirationsseminarium om insatser mot våld i nära relationer
Majoriteten av våld i nära relation sker i hemmet. Hur kan fastighetsägare, 
hyresvärdar och bostadsrättsföreningar agera? Lyssna till representanter från Polisen, 
stadsdelsförvaltningens relationsvåldsteam, Alla kvinnors hus och Nina Rung, grundare 
av initiativet ”Huskurage”. Seminariet är öppet för allmänheten men riktar sig främst 
till dig som är förvaltare, fastighetsskötare, bovärd eller personer som arbetar med 
bostadssociala frågor. 
Plats: Astrakangatan 19 
När: 3 oktober kl. 08.00 – 11.30 
Arrangör: Hässelby-Vällingby fastighetsägarförening 

Vilka rättigheter har du som barn?   
Lär dig mer om barnkonventionen 
På parklekarna fokuserar vi på barnkonventionen. 
Med värderingsövningar, quiz och tipspromenad 
fördjupar vi oss i några av artiklarna som handlar 
om barnets rättigheter och skydd mot alla former 
av fysiskt eller psykiskt våld. Alla är välkomna!
Plats: Parklekarna i stadsdelsområdet, se sid. 3 för 
adressuppgifter 
När: 3 oktober kl. 13.00 – 17.00 
Arrangör: Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Filmvisning: Pornland
STHLM VÄST tjej och kvinnojour bjuder in till visning av filmen Pornland – how porn has 
hijacked our sexuality. Konsumtionen av pornografi har ökat i takt med att det blivit mer 
lättillgängligt på nätet. Den finns bara ett klick bort och är för många unga den första 
”sexualundervisningen” som de kommer i kontakt med. Pornografin har ofta våldsamma 
inslag, är ofta kvinnoförnedrande och  kan vara beroendeframkallande. Filmen visar 
hur pornografin bidrar till attityder som står i motsats till samhällets värderingar om 
jämställdhet. Efter filmen följer en diskussion kring vad vi just sett, med utrymme för 
reflektioner och övriga frågor. Du bör vara över 15 år för att delta. 
Plats: Hässelby Strands kyrka, Maltesholmstorget 8 
När: 3 oktober kl. 18.00 – 20.00 
Arrangör: STHLM VÄST tjej- och kvinnojour.

Föreläsning – Hur förebygger 
vi våld inom idrotten? 
Helen Alpstig, sakkunnig barn- och 
ungdomsidrott på Stockholmsidrotten, 
föreläser om våld inom idrotten. Det blir 
en gemensam diskussion om vilken typ 
av våld våra barn riskerar att utsättas för. 
Vad kan vi göra för att förebygga våldet? 
Vilka våldspreventiva metoder med barn 
som målgrupp har Stockholmsidrotten 
använt? Alla är välkomna! 
Plats: Vällingby sim- och idrottshall, 
Bräckegatan 5 
När: 3 oktober kl. 18.30 – 20.30 
Arrangör: Stockholmsidrotten

Visste du att…
uppskattningsvis 20 % av de barn 
som idrottar befinner sig i riskzon 
för att utsättas för kränkningar 

och övergrepp. 

– Riksidrottsförbundet

Visste du att… 
12,3 år är debutåldern då pojkar börjar titta på porr
13,9 år är debutåldern då flickor börjar titta på porr

– Mattebo 2014, Uppsala universitet
Tisdag 3 oktober

Visste du att…
av de barn som växer upp i 

familjer där det förekommer 
våld har 95 % någon gång varit 

hemma när våldet skett.

– Almqvist & Broberg, 2014
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Torgmingel på Hässelby torg – 
hur bidrar vi till att minska våld? 
På Hässelby Torg samlas aktörer som på olika 
sätt arbetar med att förebygga våld. Ställ 
frågor om deras verksamheter och lär dig 
mer om hur våld kan förebyggas. Få konkreta  
tips på hur du kan ta ställning mot våld. Alla 
är välkomna, vi bjuder på kaffe! 
Plats: Hässelby Torg 
När: 4 oktober kl. 16.00 – 18.00 
Medverkande: Polisen, Brottsofferjouren i 
Västerort, STHLM VÄST tjej- och kvinnojour, 
Relationsvåldsteamet och medborgarvärdar.

Vilka rättigheter har du som barn?  
Lär dig mer om barnkonventionen 
På parklekarna fokuserar vi på barnkonventionen. 
Med värderingsövningar, quiz och tipspromenad 
fördjupar vi oss i några av artiklarna som handlar 
om barnets rättigheter och skydd mot alla former 
av fysiskt eller psykiskt våld. Alla är välkomna!
Plats: Parklekarna i stadsdelsområdet, se sid. 3 för 
adressuppgifter 
När: 4 oktober kl. 13.00 – 17.00 
Arrangör: Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Min röst – barns berättelser från Somaya, 
författarsamtal med Tara Azizi 
Somaya är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, 
med lång erfarenhet av att skydda och frigöra individer från våld. 
I boken Min röst – barns berättelser från Somaya, får vi ta del av 
barn och ungdomars röster och berättelser. Alla är välkomna!
Plats: Hässelby Villastads bibliotek, Åkermyntan centrum 
När: 4 oktober kl. 15.30 – 16.30  
Arrangör: Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning 
i samarbete med Hässelby Villastads bibliotek 

Tema Tillit – diskussion kring normer 
och värderingar 
Under onsdagskvällen har Hässelby Strands kyrka 
särskilt fokus på temat tillit. Välkommen att delta 
i en diskussion om normer och värderingar och 
om hur  vi alla kan vara med och bidra till ett mer 
våldsfritt samhälle. Kvällen riktas till ungdomar, 
men alla är välkomna!
Plats: Hässelby Strands kyrka, Maltesholmstorget 8   
När: 4 oktober kl. 19.15 (Gudstjänst kl. 18) 
Arrangör: Hässelby församling

Killforum pratar normer
Med hjälp av filmklipp och övningar diskuterar vi hur 
det är att växa upp som kille idag och varför våld 
på olika sätt är nära i vår vardag. Vi bjuder på fika. 
Killforum är öppet för dig som är mellan 13 och 15 år 
och identifierar sig som kille. 
Plats: Tegelhögens fritidsgård, Vittangigatan 22  
När: 4 oktober kl. 18.00 
Arrangör: Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning 
genom Killforum 

Visste du att…

Visste du att…
killar som är negativa till 

jämställdhet och har stereotypa 
föreställningar om könsroller löper 

4,4 gånger större risk att begå 
våldsamma handlingar.

 – MUCF:s ungdomsenkät 2015 

Våldet går inte i pension 
Välkommen till Växthuset för ett samtal om våld 
i nära relation på äldre dar. Möt Gun Risberg 
som är en av grundarna av STHLM VÄST tjej- och 
kvinnojour. Vi bjuder på kaffe. Föreläsningen 
riktar sig till dig som är över 65 år. 
Plats: Växthuset, Ångermannagatan 162, 
Vällingby C
När: 5 oktober kl. 13.00 – 15.00 
Arrangör: Hässelby-Vällingby 
stadsdelsförvaltning tillsammans med 
STHLM VÄST tjej- och kvinnojour. 

Visste du att…

endast 20 % av alla barn som 
tagit kontakt med BRIS för att 
få stöd är killar. 

– BRIS, Barnens rätt i 
samhället

Torsdag 5 oktober

Onsdag 4 oktober

Visste du att…
forskning visar en tydlig koppling mellan 

våldsutsatthet och psykisk och fysisk 
ohälsa så som depression, suicidförsök 

och hjärt- och kärlsjukdomar.

3 av 4 barn någon gång blivit 
utsatt för våld före sin 18-årsdag. 

– Nationellt centrum för 
kvinnofrid
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Vilka rättigheter har du 
som barn?  Lär dig mer om 
barnkonventionen 
På parklekarna fokuserar vi 
på barnkonventionen. Med 
värderingsövningar, quiz och 
tipspromenad fördjupar vi oss i några 
av artiklarna som handlar om barnets 
rättigheter och skydd mot alla former 
av fysiskt eller psykiskt våld. Alla är 
välkomna!
Plats: Parklekarna i stadsdelsområdet, 
se sid. 3 för adressuppgifter 
När: 6 oktober kl. 13.00 – 17.00 
Arrangör: Hässelby-Vällingby 
stadsdelsförvaltning

Mingel i Åkermyntans centrum 
– hur bidrar vi till att minska 
våld?
I Åkermyntans centrum samlas aktörer 
som på olika sätt arbetar med att 
förebygga våld. Ställ frågor om deras 
verksamheter och lär dig mer om hur våld 
kan förebyggas. Få konkreta  tips på hur du 
kan ta ställning mot våld. Alla är välkomna, 
vi bjuder på kaffe! 
Plats: Åkermyntan centrum
När: 6 oktober kl. 16.00 – 18.00 
Medverkande: Polisen, Brottsofferjouren i 
Västerort, STHLM VÄST tjej- och kvinnojour, 
Relationsvåldsteamet, medborgarvärdar 
och fältassistenter. 

Vilka rättigheter har du som barn?   
Lär dig mer om barnkonventionen 
På parklekarna fokuserar vi på barnkonventionen.  
Med värderingsövningar, quiz och tipspromenad 
fördjupar vi oss i några av artiklarna som handlar 
om barnets rättigheter och skydd mot alla former 
av fysiskt eller psykiskt våld. Alla är välkomna!
Plats: Parklekarna i stadsdelsområdet, se sid. 3 för 
adressuppgifter 
När: 5 oktober kl. 13.00 – 17.00 
Arrangör: Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Filmvisning – My life my lesson 
Brottsofferjouren i Västerort bjuder in till en 
kväll med tema våld i nära relation och barn 
och unga som vuxit upp med våld. Se filmen 
My life my lesson där vi får följa Felicia, 17 år, 
och hennes syskon som vuxit upp med våld och 
där Felicia till slut tvingas vittna mot sin pappa. 
Efter filmen blir det en diskussion om våldets 
konsekvenser. Alla över 11 år är välkomna!
Plats: Bibblerian, Hässelby Torg 10 
När: 5 oktober kl. 16.30 – 18.00
Arrangör: Brottsofferjouren i Västerort

Föreläsning med Hanif Azizi
Hanif Azizi var nio år när han kom som 
ensamkommande flyktingbarn från Iran till Sverige. 
Idag arbetar han som polis i Rinkeby. I sin föreläsning 
delar Hanif med sig av sin resa. Det handlar om 
identitet, att söka sina rötter och hur man trots en 
svår bakgrund kan nå sina drömmar genom hårt 
arbete. För dig mellan 12 och 18 år. 
Plats: Tegelhögens fritidsgård 
När: 5 oktober kl. 18.30 
Arrangör: Fritid Stockholm AB

Prinsessor och krigare – inspirations-
föreläsning om medvetet föräldraskap
Barn bemöts många gånger av omgivningen på olika 
sätt beroende på om de är en pojke eller flicka. Vårt 
förhållningssätt och bemötande som vuxna påverkar 
barns psykiska hälsa och utveckling. Vi som föräldrar 
är de viktigaste vuxna i våra barns liv. Lina Jallow 
föreläser om hur vi genom ett medvetet föräldraskap 
kan vi ge våra barn 100 möjligheter i stället för två! 
Föreläsningen riktar sig till föräldrar, vårdnadshavare 
och andra viktiga vuxna men är öppen för alla. 
Plats: Astrakangatan 19 
När: 5 oktober kl. 19.15 – 20.45 
Arrangör: Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Visste du att…
9 av 10 unga upplever förväntningar 

på hur de ska vara utifrån kön 

– MÄN

Fredag 6 oktober
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Teaterföreställning – KENTAUR 
Bakom nätväggarna i ett källarförråd möts fyra ungdomar för att bestämma vad 
som hände. Vem var det som slet av henne byxorna? Vem stoppade in trosorna i 
munnen på henne? En ung kvinna har tagit livet av sig och polisförhör väntar. ”Hon 
blev inte våldtagen! Vi är fyra stycken som säger det.” Kentaur kretsar kring makt, 
sexuellt våld och grupptryck.
Uppsättning av Göteborgs Dramatiska Teater. Manus: Mats Wahl. Regi: Erik Åkerlind. 
Föreställningen riktar sig till dig över 13 år.
Plats: Kulturhuset Stadsteatern Vällingby, Vällingbyplan 43 
När: 8 oktober kl. 19.00
Arrangör: Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning 

Hässelby-Vällingbys första vålds-
före byggande vecka avslutas i 
Kultur huset Stadsteatern Vällingby. 
Ulla Thorslund, stadsdels direktör 
i Hässelby-Vällingby, summerar 
veckan som gått och presenterar 
kvällens teater föreställning. 
Välkomna!

Söndag 8 oktober

Feministiskt självförsvar
I ett pass av feministiskt självförsvar får vi lära 
oss både fysiskt, verbalt och mentalt självförsvar. 
Vi kommer att diskutera mäns våld mot kvinnor, 
systerskap och vad det innebär att vara tjej i Sverige. 
Vi kommer även prata om de myter som omger 
det sexualiserade våldet, skuldbelägger tjejer och i 
slutändan gör det svårare att försvara sig. 
Aktiviteten är till för dig som identifierar sig som tjej 
och är mellan 12-18 år.
Plats: Åkermyntans fritidsgård, Drivbänksvägen 9 
När: 7 oktober kl. 18.30 
Arrangör: Fritid Stockholm AB 

Lördag 7 oktober
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Brottsofferjouren Västerort: 08-89 70 00
Ger stöd och hjälp till den som har utsatts för brott.

BRIS – Barnens rätt i samhället: 116 111
Du som är under 18 år kan ringa till Bris för att prata med 
en kurator om det du funderar mycket på. 

Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50
Stöd till dig som utsatts för hot och våld.

Polisen: 114 14
För att anmäla brott. Vid akuta situationer ring alltid 112!

Relationsvåldsteamet Hässelby-Vällingby: 08-508 04 070
Tar emot dig som utsätts för våld i nära relation eller 
hedersrelaterat våld. Du kan få stödsamtal och stöd i 
kontakt med andra myndigheter. Om hotrisken bedöms 
som stor kan du få hjälp att tillfälligt flytta till ett skyddat 
boende.

STHLM VÄST kvinno- och tjejjour: 08-739 20 76
Ideell förening som ger stöd till kvinnor, tjejer och deras 
barn som är eller har varit utsatta för våld i nära relation.

Socialjouren: 08-508 40 000
Vid akuta familj- och relationsproblem eller våld i familjen 
på kvällen, natten eller under helgen.

Origo: 020-25 30 00
Stöd för dig mellan 13 och 26 år som upplever 
hedersrelaterat våld och förtryck.

Västerorts ungdomsmottagning: 08-123 36 070 
För dig 12-22 år för frågor om bland annat relationer, 
mående, kroppen och sexualitet.  

Fältassistenter i Hässelby-Vällingby: 08-508 04 445 
Unga och föräldrar kan kontakta stadsdelsområdets 
fältassistenter för frågor och stöd. 

Några viktiga telefonnummer


