
Konsumentvägledning
Svenska/Somaliska

 - en del av Stockholms stad



Konsumentvägledning 

Hej! 

Jag heter Ellen Wolbe och jag är konsumentvägledare på SHIS 
Bostäder. Hos mig har du möjlighet att få hjälp med: 

råd innan du ska köpa något 

information om dina rättigheter och skyldigheter vid köp av vara 
eller tjänst 

medla i kontakten mellan dig och säljare 

klaga på köpt vara eller tjänst (= reklamera)   

Du träffar mig på mitt kontor på Västertorpsvägen 89 eller på den 
adress du bor på. Det enklaste sättet för dig att få kontakt med mig 
är via din bovärd. Det går även bra att ringa eller mejla till mig.  

Att träffa mig är gratis och jag lyder under sekretess.   
Vi har möjlighet att beställa tolk vid behov.

Du når mig på: 

ellen.wolbe@shis.se 

+46850838874 

 
Varmt välkommen med din fråga! 

 Ellen Wolbe



Jihaynta ama tilaamida macmiisha

Waa ku salaamaynaa!

Aniga magacayga waxa la yiraahdaa Ellen Wolbe waxaan ahay 
jiheeyaha ama tilmaamo macmiisha Guryaha SHIS. Waxaad 
haysataa fursad ah in aan adiga kaa caawiyo:

oo aan tallo kaasiiyo inta aanad wax gadan

ku siiyo warbixin ku saabsan xuquuqda aad leedahay iyo 
waajibaadka lagugu leeyahay marka aad gadanayso shay ama 
adeeg

in aan idin dhexdhexaadiyo xiriirka u dhexeeya adiga iyo qofka 
wax gadanaya

marka aad ka dacwoonayo shay ama adeeg aad gadatay (= ka 
dacwoonaya alaabo cilladaysan/xun)

Waxaad igula kulmaysaa xafiiskayga oo ku yaala 
Västertorpsvägen 89 ama cinwaanka aad adigu deggen tahay. 
Sida ugu sahlan ee aad aniga igula soo xiriiri kartaa waa adiga oo 
soo mara qofka guryaha ka shaqeeya (bovärd). Sidoo kale waad 
isoo wicikartaa ama mail ayaad ii soo dirikartaa aniga. In aniga 
layla kulmaan lacag ma aha oo waa bilaash sidoo kalena waxaan 
hoos imanayaa oo aan u hogaansan ahay sharciga sirta.

Waxaad igala soo xiriiri kartaa: ellen.wolbe@shis.se
+46850838874

Aad ugu soo dhowoow wixii su’aalo ah!
Ellen Wolbe



SHIS Bostäder är mer  
än tak över huvudet

SHIS uppdrag
SHIS tillhandahåller genomgångsbostäder 
för personer som av sociala och/eller eko-
nomiska skäl är i behov av tillfällig bostad 
samt stödboende vilket är en mer varaktig 
bostad med visst boendestöd för personer 
med sociala problem. 
 
SHIS verksamhet bygger på nära samarbete 
med stadens förvaltningar och bolag.

I vardagen har vi ett nära samarbete med 
socialtjänsten och idéburna organisationer. 

Våra boendeformer

SHIS erbjuder:
• Boende med stöd för ung vuxen
• Boende med stöd för vuxen
• Mellanboende för kvinnor
• Referensboende
• Boende för familj
• Träningsboende för ungdom
• Träningsboende för vuxen
• Ungdomsbostäder
• Genomgångsbostäder för vuxna

För att få en bostad ska sökande vara:
• Över 18 år
• Folkbokförd i Stockholm
• Anmäld som köande i Bostadsförmed-

lingen i Stockholm AB
• Ha en regelbunden inkomst
• Ha permanent uppehållstillstånd

Vår metodik
Med kompetent och serviceinriktad  
personal erbjuder vi våra hyresgäster:

• Budget-och skuldrådgivare
• Konsumentvägledare
• Bo-skola
• Hushållsekonomisk rådgivning
• Personal i tjänst dygnet runt
• Råd och stöd

SHIS är Stockholms stads bostadssociala resurs

Besöksadress: Västertorpsvägen 89
Telefon: 08-508 38 874
Epost: ellen.wolbe@shis.se
Hemsida: www.shis.se  


