Fastighetsskötare från HSB planterar träd på innergård. Fotograf Bingo Rimér.
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HSB samarbetar med Sigtuna kommun för
att ta in sommarjobbare
Varje vår letar tusentals ungdomar efter sommarjobb i sina hemkommuner,
både för att tjäna lite pengar under sommaren men också för att få in en fot i
arbetslivet. I ett samarbete mellan HSB Norra Stor-Stockholm och Sigtuna
kommun har ungdomar från Märsta och Sigtuna anställts under sommaren,
för att arbeta med skötsel av gårdar och utemiljöer i de olika HSBföreningarna i kommunen.
- Det är roligt att vi har kunnat ordna de här platserna tillsammans med

Sigtuna kommun, säger Catherina Fored, vd för HSB Norra Stor-Stockholm.
För oss på HSB är det extra kul att våra föreningar sköts av killar och tjejer
som kan området och som känns igen av de boende. Det skapar en trygghet
och en närhet som är viktig i föreningarna.
Under tiden de arbetar hos HSB kommer sommarjobbarna få gå tillsammans
med kunniga fastighetsskötare, som känner området och de boende väl.
- Det är fantastiskt att så många företag ställer upp med sommarjobb för våra
unga i kommunen i år. Mycket tack vare HSB och andra företag har alla
ungdomar som uppfyllt kraven blivit erbjudna ett jobb. Många ungdomar har
drabbats av pandemin och därför är det roligt att kunna ge ännu fler än förra
året en bra första kontakt med arbetslivet, säger Emma Kapusta Rönnberg,
enhetschef för Sigtuna kompetenscenter.
Catherina Fored hoppas att möjligheten att få sommarjobba hos HSB väcker
ett ökat intresse för jobb som fastighetsskötare och fastighetstekniker.
- Det här blir ju också ett sätt för oss att lära känna eventuella framtida
kollegor, vi ser ju att det finns ett ökat behov av skickliga medarbetare i
framtiden. Givetvis hoppas jag att ett sommarjobb hos oss nu också gör att
man vill vara en del av HSB i framtiden. Jag skulle bli väldigt glad om några
av de som är hos oss i sommar dyker upp på kontoret som våra nyaste
kollegor om några år.
HSBs sommarjobbare kommer att jobba ute i föreningarna från juni till
augusti.
För mer information, kontakta Catherina Fored, vd HSB Norra Stor-Stockholm,
catherina.fored@hsb.se eller Emma Kapusta Rönnberg, enhetschef för Sigtuna
kompetenscenter, emma.kapusta-ronnberg@sigtuna.se

OM HSB STOCKHOLM
I snart 100 år har vi byggt nya hem att trivas i – anpassade till livets olika
skeden. Sedan starten 1923 har vi vuxit till drygt 151 000 medlemmar, 58
000 bosparare och närmare 470 bostadsrättsföreningar. HSB Stockholm
bygger, förvaltar och arbetar aktivt för att skapa ett gott boende åt våra
medlemmar. Vi finns i 16 kommuner i Stockholms län: Danderyd, Ekerö,

Haninge, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Tyresö,
Täby, Upplands Bro, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.
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