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Stockholmshem är det första fastighetsbolaget som inför gratis
mensskydd på alla sina kontor och väljer RedLocker som
lösning.
Stockholmshem är Stockholms största kommunala bostadsföretag och de väljer nu att satsa på en konkret
jämställhetsåtgärd i form av att erbjuda alla sina anställda tillgång till gratis mensskydd.
RedLocker är automater som tillgängliggör gratis mensskydd och lösningen finns nu på 3 av Stockholmshems
kontor. På huvudkontoret på Hornsgatan har man valt att placera ut två automater i lokalen. Därtill har man
placerat ut två automater på distriktskontoren i Skärholmen och Skarpnäck.
”Att Stockholmshem har valt att satsa på denna arbetsmiljö- och jämställdhets fråga genom att ta detta initiativ
är ett stort steg för såväl fastgihetsbranschen, som svenskt näringsliv. Jag hoppas att fler väljer att ta efter!”,
säger Liza Eriksson, marknadschef och en av RedLockers grundare.
Genom detta initiativ har nu alla medarbetare på Stockholmshem tillgång till gratis mensskydd på
kontorstoaletterna. Det förhindrar att en person behöver lämna arbetsplatsen på arbetstid för att handla
mensskydd eller i värsta fall behöva gå hem från arbetet på grund av menstruation. Det minskar också den oro
och stress som finns kopplat till menstruation samt minimerar den menstabu som tyvärr fortfarande råder på
många arbetsplatser. Initiativet handlar i grund och botten om att skapa förutsättningar för att alla medarbetare
ska kunna klara av sin vardag på lika villkor, oavsett vilken dag i månaden det är.

RedLocker är ett bolag som expanderar snabbt och ser en stor efterfrågan av deras produkt. Vilket beror på att
allt fler företag, skolor och idrottsanläggningar har blivit mer medvetna om konkreta jämställdhetsåtgärder och
inser därav det självklara i att erbjuda gratis mensskydd. RedLocker finns idag på runt 250 olika platser runt om
i hela Sverige.
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Stockholmshem är ett kommunägt allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Stockholms stad och ingår i
koncernen Stockholms Stadshus AB. Dem är Stockholms största kommunala bostadsföretag och förvaltar idag
upp mot 55 000 hem åt stockholmare. Bolaget bildades år 1937 och har sedan dess varit en av de största
aktörerna i huvudstadens utbyggnad och framväxt. Stockholmshem har idag ca 355 anställda.
RedLocker AB är ett företag som med ledande position på marknaden och arbetar med att tillgängliggöra fria
mensskydd på främst arbetsplatser och skolor. Bolaget grundades år 2018 som ett UF-företag av de unga
entreprenörerna Liza Eriksson och Clara Lidman och har sitt säte i Stockholm. Sedan tre år tillbaka har den
funktionella lösningen implementeras hos över 250 olika verksamheter runt om i Sverige och även i delar av
Norge.

