
             
 

 

 

 
Pressmeddelande 18 mars 2021 

 

Samverkansprojekt ”Mammor emellan” för ett 
tryggare Araby i Växjö  
 

Nu drar projektet ”Mammor emellan” igång, som riktar sig mot kvinnor i stadsdelen Araby i Växjö. 
Projektet ska stärka kunskapen om bland annat demokrati och det svenska samhället hos nyanlända 
kvinnor.  

Under början av året har rekrytering av så kallade ”stadsdelsmammor” pågått. De kommer nu att 
genomgå en utbildning och därefter arbeta uppsökande och utåtriktat för att ge samhällsinformation, 
skapa nätverk, hänvisa frågor samt bistå med stöd och myndighetskontakter för boende i stadsdelen 
Araby.  

– Vi har följt resultatet från liknande insatser i andra städer runt om i Sverige och i Europa och är glada 
att äntligen kunna genomföra detta i Växjö. Det är en fantastisk satsning som stärker de kvinnor som 
utbildas till statsdelsmammor, samtidigt som det i längden bidrar till ökad trygghet, skapar nätverk och 
bidrar till en positiv utveckling i området, säger Therese Jaramillo, verksamhetsutvecklare för 
integrationsfrågor i Växjö kommun. 

Stadsdelsmammorna kommer ha på sig gröna scarves och kommer att bli välkända personer i Araby. 
De ska stå redo att ge individanpassad hjälp genom att vara synliga vid olika sociala mötesplatser i 
området och genom informationsträffar som anordnas av projektet. Stöd kommer att ges särskilt till 
föräldralediga och personer med små barn, men även till andra grupper i området som söker upp 
stadsdelsmammorna för råd och hjälp.  

– Vi tror jättemycket på detta. Erfarenheter visar att deltagarna stärks och att målgruppen i stadsdelen 
får bra stöd, vilket ger positiva ringar på vattnet. Stadsdelsmammorna har också varit till nytta för 
myndigheterna genom att de hjälper till med att få ut deras information, säger Alexander Willstedt, 
projektledare för Mammor emellan på Institutet för lokal och regional demokrati (ID). 

Stadsdelsmammorna kommer inledningsvis att genomgå en utbildning på tre månader som ska stärka 
kvinnorna, utöka deras nätverk och ge ytterligare kunskap om bland annat demokrati, språkinlärning, 
jämställdhet, myndighetskontakt, att söka utbildning/arbete och information från bostadsbolag. 
Utbildningen avslutas med att gruppen formellt diplomeras som projektets Stadsdelsmammor.  

– Vi som fastighetsbolag tycker att det är viktigt att stärka mammornas kompetens att självständigt 
klara sig i samhället. Stadsdelsmammorna tillför en viktig roll att nå ut till personer som saknar sociala 
nätverk genom att fler får tillgång till nätverk och samhällsinformation. De kommer att vara 
nyckelpersoner i Araby där vi upplever att informationen inte alltid når hela vägen fram, säger Elna 
Omanovic, Victoria Parks områdeschef i Växjö. 

Efter projektets slut den 31 december 2021 är förhoppningen att projektmetoden ska göras 
permanent och spridas till andra stadsdelar inom Växjö kommun (Teleborg, Braås, Lammhult) samt till 
övriga sju kommuner i Kronobergs län. Projektet finansieras av medel av Länsstyrelsen i Kronoberg.   

”Mammor emellan” är ett samverkansprojekt mellan Växjö kommun, Institutet för lokal och regional 
demokrati (ID), Arabys Aktiva Familjer, Växjöbostäder AB, Victoria Park och Hyresgästföreningen 
Region Sydost. 

  



             
 

 

 

 
 
 
 
 
 
För mer information, kontakta: 
Therese Jaramillo, verksamhetsutvecklare för integrationsfrågor i Växjö kommun, 0470 439 13, 
therese.jaramillo@vaxjo.se 

Alexander Willstedt, projektledare för Mammor emellan på Institutet för lokal och regional demokrati 
(ID), alexander@idvxo.se 

Elna Omanovic, Områdeschef Victoria Park i Växjö, 0709 99 26 39, elna.omanovic@victoriapark.se 
 

 
 
 
 
Kort om Victoria Park  
Victoria Park utvecklar attraktiva bostadsområden i landets tillväxtstäder. I vår hållbara förvaltning rustar vi upp och 
renoverar på lång sikt samtidigt som vi bygger fler bostäder, men framförallt investerar vi i relationer med boende och 
samverkar med viktiga samhällsaktörer – för att göra skillnad. För oss handlar det inte bara om hus, utan minst lika mycket 
om människor, samhälle och miljö.  

I Växjö äger, förvaltar och utvecklar vi bostadsområden med totalt 950 bostäder och lokaler i stadsdelarna Araby och Norr.  
Idag finns vi i 14 städer med 17 000 lägenheter. Och vi växer. www.victoriapark.se. 
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