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familjär
Till  dig som är hyresgäsT hos Famil jebosTä der

Nummer 4. 2013

Vem Vinner 
kampen om 
matresterna?

familjär önskar alla läsare 

GoD JUL &  
Gott nYtt År!
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… snart landar årets erbjudande om 
 lägenhetsunderhåll i din brevlåda.
När du får erbjudandet hem i brevlådan i början av 
januari har du möjlighet att beställa underhåll som 
ingår i din hyra. Av blanketten framgår när underhåll 
är planerat för just din lägenhet. Du väljer själv om du 
vill beställa idag, tidigarelägga en åtgärd eller vänta 
och istället få en rabatt på hyran.

Erbjudandet bygger på det avtal som Familje-
bostäder har med Hyresgästföreningen om hur ofta 
du som bor hos oss har rätt att få lägenhetsunderhåll 
som ingår i hyran. Enligt en ny överenskommelse för-
längs intervallen för målning och  tapetsering från den 

1 januari 2014, från 12 till 15 år. Det innebär 
att du som skulle ha fått erbjudande om 

målning/tapetsering under perioden 2014–2018 
nu omfattas av särskilda övergångsregler. Om detta 
kan du läsa mer i brevet eller på vår webb.

– I årets erbjudandebrev skickar vi med en ny 
folder som berättar om vad som ingår i hyran, vilka 
tillval du kan göra och hur du gör för att beställa. 
Vi hoppas den ska vara till nytta och ge dig inspi-
ration. Vi ser fram emot att ta din beställning senast 
den 31 januari.

Visste du att ...

”Vill du tapetsera om i sovrummet? 
Skulle det sitta fint med en ny kyl 
och frys? Eller är du kanske nöjd 
med din lägenhet som den är?”

HLU-handläggare

Malin, Anita  
  & Anna

Familjär tryckS på nytt pappEr. Precis som 
 tidigare är Familjär Svanenmärkt men nu 
även FSC-märkt. Hör gärna av dig och 
berätta hur det nya pappret känns!
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När gaV du seNast 
diN graNNe eN kram? 
UndEr jUlEn SlängEr vi mer sopor än andra 
tider på året och risken att det blir fullt 
i miljöstugan är stor. Tänk därför på 
att packa ihop och platta till ditt avfall 
ordentligt. 

Ett tips är att snygga kartonger och 
vackert papper kan återanvändas och ges 
bort igen. Ett annat sätt att minska avfal-
let är att ge bort upplevelser istället för 
saker, t ex teaterbiljetter, biobesök eller 
presentkort på restaurang. 

Tjänster är också både miljövänligt 
och roligt att få. Varför inte ge bort en 
barnvaktscheck eller ett erbjudande om 
att vara hundvakt? Julen är även godhe-
tens högtid. När gav du egentligen din 
granne en kram senast?

Snart Startar UthyrningEn av de 166 hyreslägenheter som 
uppförs i området där det gamla motellet Gyllene Ratten 
tidigare låg vid Vantörsvägen. Det är ett stort projekt som 
kommer hyras ut i fyra etapper. Vecka 50 publiceras den 
första etappen med 44 lägenheter i storlekarna 1–4 rok 
hos Bostadsförmedlingen för den interna kön. Vecka 51 
läggs lägenheterna ut för den reguljära kön. Andra etappen 

släpps under februari och innehåller 34 lägenheter.
Alla Familjebostäders hyresgäster står automatiskt i den 
interna kön. Det enda du behöver 
göra är att aktivera din plats hos 
 Bostadsförmedlingen på  
www.bostad.stockholm.se.

Vill du bo i fruäNgeN?

jUlEn är ljUSEnS stora högtid och det 
är också därför många drabbas av 
 bränder under december månad. 
 Antalet bostadsbränder fördubblas 
i Stockholms län och merparten av 
dessa är förorsakade av glömda ljus.

tänk därFör på att

• Aldrig lämna levande ljus utan 
uppsikt. Släck dem när du lämnar 
rummet!

• Lämna aldrig barn eller husdjur 
ensamma med levande ljus.

• Använd ljusstakar av icke  brännbart 
material som keramik eller metall.

• Dekorera inte julgruppen eller ljus-
staken med brännbart material.

• Tända ljus ska alltid stå på säkert 
avstånd från gardiner eller annan 
inredning som kan ta eld.

• Gör det till en jultradition att kon-
trollera dina brandvarnare. Under 
2014 byter vi 9 950 brandvarnare 
hos våra hyresgäster. Som hyresgäst 
är du ansvarig för att testa och fel-
anmäla om din brandvarnare inte 
fungerar. Att ha en fungerande brand-
varnare är en billig livförsäkring.

66 +120  i  rågsVed
nU Startar dEtaljplanEarbEtEt för 66 
hyreslägenheter och 120 student-
bostäder i Rågsved. Förslaget innebär 
två studentbostadshus och sex 
flerbostadshus vid Bjursätragatans 
kraftigaste böj och upp mot Lursti-
gen. Under 2014 kommer detaljpla-
nen ställas ut och granskas.

– Om allting går enligt plan är det 
preliminär byggstart första kvartalet 
2015 och därefter kan lägenheterna 
vara klara för inflyttning våren 2016, 
säger Per Andrén som är projektledare.

Miljöchef Helena 
Ulfsparre tycker att 
solceller är toppen

solCellerNa som Nu sitter uPPe På 
seX aV Våra Hustak i riNkebY
• beräknas producera 350 000 kWh per år. Det är energi som räcker till 

350 000 tvättar i 60 grader.

•  bidrar till att minska utsläppet av koldioxid med 230 ton.  
Det  motsvarar utsläpp från en bil som kör 
23 varv runt jorden.

Läs mer om satsningen på  
www.familjebostader.com

glöm iNte att blåsa ut ljuseN i jul!

Malin, Anita  
  & Anna
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På bara några veckor har mängden insamlat matavfall mer än 
fyrdubblats på Björksundsslingan i Bandhagen. Hyresgästtävlingen 
Matavfallskampen ska få fler att förstå hur lätt det är att göra rätt.

VEm VinnEr kampEn 
om matrEStErna?

mataVFallSkampEn på Björksundsslingan 
i Bandhagen är ett pilotprojekt och faller 
det väl ut kommer kampen gå vidare i fler 
bostadsområden under 2014.
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Nelly, Leif, Emilia, Josefin, Sofia och Krister är alla med i lag 9 i hyresgästtävlingen Matavfalls-
kampen. Tillsammans med de andra lagen på Björksundsslingan har till den andra hämtningen 
sorterat ut 763 kg matavfall – det blir till biogas som räcker till en bilresa till Luleå.

– är dEt kö här, frågar en äldre man 
glatt när han nästan får tränga sig 
fram med sin bruna matavfallspåse 
genom klungan som står vid mat-
avfallsbehållaren. 

Familjär har stämt träff med några 
av tävlingsdeltagarna vid behållaren 
som är inklädd i en banderoll med 
texten Lag 9. Tanken är att vi ska 
prata om matavfallstävlingen som 
drog i gång på Björksundsslingan i 
slutet av oktober. Totalt är det 7 fast-
igheter med 473 lägenheter som är 
med och testar konceptet att tävla för 
att öka mängden insamlat matavfall. 
Vid varje tömning vägs behållarna 
och det lag som vid tävlingens slut 
sorterat ut mest matavfall per hushåll 
i laget vinner.

inga problEm att Få platS

– Vi hade tänkt på det länge men det 
hade bara inte blivit av att hämta 
ut den gröna nyckeln. Jag trodde 
faktiskt inte heller att det skulle finnas 
tillräckligt med utrymme under disk-
bänken. Sen när vi fick startpaketet 
så upptäckte vi att det inte var några 
som helst problem, säger Leif Johans-
son som med frun Nelly och barnen 
Josefin och Emilia tillhör det lag som 
ligger sist och därför försöker få fler 
grannar att delta i tävlingen.

I mitten av oktober fick alla 
hyresgäster på Björksundsslingan 
ett startpaket med vaskskrapa, grön 

nyckel till matavfallsbehållare, matav-
fallspåsar i papper för ca 6 månader 
och en påshållare. Där låg också en 
folder med lätta instruktioner om hur 
man sorterar samt en lagindelning. 
Därefter fick man anmäla sig till Mat-
avfallskampen om man ville vara med 
och tävla.

– Jag applåderar initiativet efter-
som de familjer som är med inte bara 
bidrar till en bättre miljö, vi får även 

möjlighet att lära våra barn en god 
vana som de kan ta med sig resten av 
livet, säger Krister Pontvik som till-
sammans med dottern Sofia kommer 
ut till behållaren med två välfyllda 
bruna papperspåsar med matavfall.

310 procEntS ökning

Till den andra hämtningen har de tio 
lagen på Björksundsslingan samlat in 
763 kg matavfall vilket är en ökning 
med ca 310 procent. Att tävlingen 
gjort det enklare att komma igång 
är alla överens om. Och att många 
 kommer att fortsätta efter tävlingens 
slut tror de också.

– Tävlingen är inte det viktigaste. 
Det är bra för samhället och det 
handlar om att skaffa sig en vana. 
Jag märker att jag även har börjat 
tänka på det när jag äter på jobbet. 
Där finns ingen matavfallsinsamling 
och numera känns det inte helt bra att 
slänga resterna i de vanliga soporna, 
säger Nelly Oportus Johansson.

Läs mer om Matavfallskampen på Familjebo-
städers webbplats www.familjebostader.com/
matavfallskampen. Där kan du bland annat se 
den aktuella ställningen i tävlingen och få tips 
på smart mathantering.

näStan hälFtEn aV Våra hyrESgäStEr bor i ett område där det finns möjlighet att samla 
in matavfall. Om du bor i ett sådant område och vill börja sortera – anmäl ditt intresse via 
felanmälan på Mina Sidor eller via kundservice på 0770-814 814. Då får du utrustningen 
du behöver av din husvärd.

obS!  
För att matavfallet ska kunna bli till biogas och biogödsel är det viktigt att du bara lägger 
matavfall i matavfallspåsen – och inte använder några andra påsar än de som du fått av 
Familjebostäder. Vanliga plast- eller papperspåsar ställer till problem i rötningsprocessen. 

Vill du  
också sortera  

ut ditt  
matavfall?
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Lite för tunn – men samtidigt för tjock. Jättebra och informativ. Tråkig och 
 meningslös. Gör den gärna större och fyll på med mer. Lägg ner den och sluta 
slösa med pengar! Åsikterna gick vida isär när Familjebostäders hyresgäster 
fick möjlighet att tycka till om tidningen Familjär.

omkring 400 EnkätSVar kom in till redak-
tionen och vi tackar alla som delat 
med sig av både ris och ros. Det kom in 
många utförliga svar och vi är glada för 
att så många tog sig tid att ge förslag på 
förbättringar. Resultatet är värdefullt för 
oss i arbetet med att göra en tidning som 
är relevant för alla hyresgäster, oavsett var 
man bor.

– Familjär är – vid sidan av webben, 
Facebook och portanslag – den viktigaste 
kommunikationskanalen till våra hyres-
gäster. Tidningen är också en möjlighet för 
hyresgästerna att kunna dela med sig av goda 
exempel som inspirerar till grannsämja, trygg-
het och trivsel, säger Erica Lawesson som är 
kommunikationsdirektör och ansvarig utgivare 
för Familjär.

Mer historia om våra bostadsområden var 
det många som efterfrågade. Detta tar vi med 
oss när vi under 2014 planerar att göra om 
 tidningen så att den ska möta era önskemål.

Ett stort tack till alla er som har svarat!

FöljandE pErSonEr har gEnom lottning Fått En biobiljEtt 

Som tack För att ni Fyllt i och Skickat in EnkätEn:

mer Historia
om  hyresgästerna själva får välja

Christer Nordin, Bandhagen
Sanna Rytilathi, Enskede
Sanna Larsson, Bandhagen
Lars Innala, Bromma
Hans-Olof Brith, Stockholm
Annelie Stoltz, Farsta
Charlotta Olsson, Enskede
Viveca Lönnros, Stockholm

Nathalie Abbawi, Årsta
Joakim Rovasaan, Enskede
Birgitta Lindquist, Stockholm
Carina Sundquist, Farsta
Veronica Gefvert, Spånga
Lexie Kleesler, Enskede
Tibaiy Idobellah, Bromma
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lite för ”glad”. allt är inte så tjusigt. För 
den delen behöver det inte bli tråkigt.  
jag tycker att det är toppen att det 
 överhuvudtaget finns en tidning!

lite väl ”blek” och 
” självförhärligande”

jättebra och informativ  tidning! 
det är väldigt roligt att läsa 

 Familjär och även våra barn 
14 år och 11 år läser den.  

Tack för en mycket  
bra  tidning!

Vill ha information om vad 
som händer i mitt område. 
både positiv och negativ. Som slöseri med dels natur resurser 

dels pengar. har aldrig förstått 
varför mina hyrespengar ska 

gå till produktion av en tidning. 
lägg ner den och ge tillgång till 

 nödvändig info på webben.

Tunn. lite för lite innehåll och 
lite rörig. bra med info, som nu om 

 värmen i husen t ex. Pappret i tidningen 
behöver inte vara så tjockt och dyrt, hellre 

mycket mer info och innehåll. Varierat 
innehåll, fina bilder. bra format.

Det vore roligt med en serie historik om 
olika bostadsområden där Familjebostäder 

är representerad. Alltså vad som fanns innan, 
när bestämdes det att det skulle bli bostäder, 

varför har Familjebostäder bostäder där 
och kuriosa. 

Ta gärna upp ordningsregler bl a om 
visad hänsyn till grannarna vad gäller 
musik och ”klampande” i lägenheten . 

När ska det vara tyst t ex. Många 
 behöver nog bli påminda om detta
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– Vi FörSökEr UndVika att köra i bostads-
områden nattetid för att inte störa 
nattsömnen. Målet är att det ska vara 
säkert och framkomligt för alla som 
ska ta sig till och från sitt hem, säger 
Robban Rönn som är lagbas för den 
entreprenör som sköter snöröjningen 
för Familjebostäders hyresgäster i 
Rinkeby och Tensta.

Från den 15 oktober till slutet av 
april har han och hans team jour ifall 
det skulle börja snöa. Det kan betyda 
att han sitter mitt i en julmiddag eller 
precis har somnat när det kommer ett 
telefonsamtal om att det är dags att ge 
sig ut för att ploga.

I vilken ordning det ska plogas är 
uträknat in i minsta detalj. Brandvägar 

och parkvägar plogas först. Därefter är 
det viktigt att få bort snön från entréer 
och gårdar. Vid snöfall är det tre plog-
maskiner och upp till 15 personer som 
handskottar i Rinkeby och Tensta. Det 
svåraste är att känna att man inte kan 
vara på alla ställen samtidigt, speciellt i 
de fall då snön fortsätter att vräka ner.

– Vi jobbar alltid så att vi först 
öppnar upp så att folk ska kunna gå. 
Sen kommer vi tillbaka för att ploga 
upp full bredd. Om vi skulle bredda 
från början skulle de andra gårdarna 
och vägarna stå orörda i flera timmar, 
berättar Robban och ser över den 
stora maskinen som håller på att göras 
klar inför vinterns arbete.

tänk på att parkEra rätt

Med dagens teknik vet man oftast när 
det ska komma snö så det går att vara 
lite förberedd på att ge sig iväg. Men 
ibland kan vädret slå om hastigt eller 
så kommer felaktiga prognoser som 
gör att det tar ett tag innan plogbilarna 
kan vara på plats.

– Det största problemet för oss som 
kör plogmaskinerna är felparkerade 
bilar som gör att man inte kommer 
fram ordentligt för att göra ett bra 
jobb. För att snöröjningen ska fungera 
är det otroligt viktigt att man tänker 
på att parkera på anvisade parkerings-
platser, säger Robban.

Det många inte vet är att hyresgäs-
ten enligt sitt hyresavtal är ansvarig för 
att själv skotta sin parkeringsplats. I 
många stadsdelar är det dessutom ett 

företag som ansvarar för snöröjningen 
på Familjebostäders mark och ett 
annat som snöröjer på de gator och 
trottoarer som tillhör Stockholms stad.

– Det kan vara trångt och många 
som ska samsas. Självklart finns det 
personer som tycker att vi är i vägen 
när vi gör vårt jobb, men de allra 
flesta blir glada när vi kommer, säger 
 Robban Rönn.

Mitt i natten eller under julmiddagen. När telefonen ringer är det bara 
att ge sig iväg. När snön börjar falla vill de flesta att det ska vara 
 plogat redan innan flingorna hunnit landa på marken.

alltid  redo  
 för  snön

Med dagens teknik vet man oftast när det ska 
komma snö eller bli halt.

har dU SynpUnktEr på snöröjning och 
halkbekämpning vid ditt hus ringer du vår 
kundservice på 0770-814 814.

Snöröjning av gator och vägar sköter 
Stockholms stad. Synpunkter lämnar du 
enklast på www.stockholm.se/felanmalan

Fakta
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Nasrin Hashemiazar, Elise Huselius, Linda Calderon och Eira Troêng. Madelene Gunnarsson, 
konstpedagog. Sari Feldt Norgren, lärare

Här och nu. Under ytan eller uppe i luften. Just nu pågår ett projekt 
där skolungdomar gör trapphuskonst inspirerade av mosaikskulpturer 
i vårt nybyggda hus i Farsta. 

på gårdEn mEllan dE tVå hUSkropparna 
som utgör Familjebostäders nya 
fastighet kv Sandhamn i Farsta har 
konstnären Jennifer Forsberg gjort 
mosaikkonstverket ”Här-Nu”. Med 
det som inspirationskälla skapar nu 
två skolklasser med elever i åk 7 sina 
egna konstverk. Projektet startade 
redan i början av september då skol-
eleverna fick besöka konstnären då 
hon höll på att färdigställa mosaik-
skulpturerna på gården.

– Jag blev inspirerad av tanken 
på alla människor som ska bo i det 
här huset. En del kanske växer upp 
här och andra kanske bara bor här 
en kort stund. Därför heter mitt 
konstverk ”Här-nu” – för det enda 
vi vet är att alla är här och nu under 
en kort period, berättade konstnären 
Jennifer Forsberg när hon träffade 
skoleleverna.

Under november månad arbetade 
konstpedagog Madelene Gunnarsson 
med eleverna under två hela dagar. 
Utgångspunkten var att arbeta fram 
två konstverk av 40 individuella 
intryck. Eleverna fick bland annat 
använda spillmaterial från ”Här-nu” 
vilket gav dem en unik möjlighet att 
möta andras konst och samtidigt 
utforska sin egen kreativitet. 

– Eleverna arbetar utifrån två olika 
teman, under ytan och uppe i luften. 
Först skissar de på papper, sen fyller 
de i med mosaikbitar och slutligen 
placerar man sitt mosaikverk på en 
stor spånskiva med fästmassa. När 
alla är klara fogas det samman till 
en stor mosaiktavla som ska sättas 
upp i trapphuset, säger konstpedagog 
Madelene Gunnarsson.

När Familjär besöker klassrum-
met flödar kreativiteten. Det är 

höghus, svalor, fjärilar och träd i 
vackra färgskalor. Även fast de går i 
en kulturklass är det ovanligt att de 
får arbeta med mosaik. Oftast ritar 
de eller målar. Eleverna tycker att det 
roligaste med mosaik är att knipsa 
bitarna med avbitartång eller krossa 
dem med hammare. 

– Man tänker på att det ska bli 
ett riktigt konstverk som ska sitta 
i en trappuppgång så alla försöker 
verkligen göra sitt bästa, säger Nasrin 
 Hashemiazar som gör ett höghus.

mEn hUr SEr dE då på jEnniFEr 

 ForSbErgS konStVErk ”här-nU” 

Så här i EFtErhand?

– Det såg ju ganska lätt ut, men nu 
förstår man hur svårt det är och 
hur mycket jobb som faktiskt ligger 
bakom, säger Elise Huselius och får 
medhåll av kompisarna runt bordet.

Jennifer Forsbergs verk ”Här-nu”, består av 
skulpturer utförda i mosaikbeklädd fibercement i 
två- och tredimensionella former. 

BITARNA FALLER pÅ pLATS  
– ett nytt konstverk växer fram
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kUltUr i ögonhöjd 

rEgEringEnS målSättning är att barn 
och unga i Sverige, oavsett bakgrund och 
förutsättningar, ska ha rätt till kultur och 
eget skapande. 

I Stockholms stad har Kulturförvaltningen 
arbetat fram en strategisk plan för barn- 
och ungdomskultur. Stadens förvaltningar 
och bolag har uppmuntrats att på olika sätt 
engagera och involvera barn i kulturprojekt 
där det är möjligt. 

FamiljEboStädErS projEkt  
Familjebostäder har sedan början av 
2000-talet avsatt cirka 1 procent vid 
ny-, om- och tillbyggnad till konstprojekt. 
Genom konsten vill vi stärka husens 
 identitet och skapa en ökad trivsel hos 
hyresgästerna. 

projektet Konst i ögonhöjd ger skolelever 
i Farsta möjlighet att utifrån skaparlust och 
fantasi arbeta aktivt med sin egen närmiljö. 

BITARNA FALLER pÅ pLATS  
– ett nytt konstverk växer fram
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Att flytta in i ett nybyggt hus kan vara alldeles, alldeles underbart. 
Men man får också vara förberedd på att det kan finnas saker som inte 
är helt klara eller som behöver justeras den första tiden man bor i huset.

SplittErnytt och FräScht med nära till 
både affärer och pendeltåg. I juni 
2012 flyttade Anne-Catrine och 
Roffe Carlsson in i ett nybyggt hus 
intill Älvsjö station.

– Vi tackade ja till erbjudande om 
kontrakt efter att ha sett lägenheten 
på en ritning och då såg den lite 
konstigt planerad ut. Först 10 dagar 
innan inflytt fick vi se den på riktigt 
och vi blev då glatt överraskade. Den 
var jättefin, säger Anne-Catrine och 
får medhåll av Roffe.

myckEt Ska FUngEra

Att bygga ett hus tar ungefär två 
år och det sista halvåret testar man 
husets alla funktioner. Därefter 
besiktigas fastigheten. Det är mycket 

som ska fungera. Bland annat ska 
värme och ventilation injusteras så 
att det anpassas efter de hyresgäs-
ter som ska bo i huset. Vid besikt-
ningarna noteras fel så att de kan 
åtgärdas innan hyresgästerna flyttar 
in. Men ibland händer det att fel 
upptäcks först när hyresgästerna flyt-
tat in och har bott i sina lägenheter 
ett tag.

FElEn åtgärdadES EnkElt

I Anne-Catrine och Roffes lägenhet 
saknades en fog runt en kakelplatta 
i badrummet och ett av köksskåpen 
hade en repa.

– Fogen åtgärdades väldigt enkelt 
och köksskåpsdörren byttes ut utan 
problem även om de kanske tyckte 
att jag var lite krånglig, säger Anne-
Catrine och visar nöjt upp sitt kök.

Inflyttning i nyproducerade hus 
sker etappvis för att underlätta 
inflyttningen. Ju tidigare man flyttar 
in desto vanligare är det att det kan 
finnas återstående arbeten kvar att 
göra när hyresgästerna kommer med 
flyttkartongerna. Att flytta in i en 
nyproduktion kan också innebära att 
gård och gatumiljön omkring fastig-
heten inte är helt klar vilket bidrar 
till känslan att man bor ”lite som i en 
byggarbetsplats”.

Anne-Catrine säger att hon är 
mycket nöjd med hur inflytten i Älv-
sjö har gått. Fast en eftermiddag blev 
hon ändå lite orolig. Hon var just i 
färd med att förbereda en middag 
för tolv väninnor då hon upptäckte 
att toaletten inte fungerade. Hon 
ringde felanmälan och då visade det 

sig snart att det var en pump i huset 
som inte fungerade.

– Först fick jag lite panik, men 
felet åtgärdades under dagen och 
allting fungerade som det skulle då 
väninnorna ringde på dörren, säger 
Anne-Catrine och ler åt minnet.

Håkan Siggelin är ansvarig för 
Familjebostäders nybyggnation. Han 
säger att det skiljer sig mellan att 
flytta in i en gammal fastighet som har 
”tuffat på” under årtionden och att 
vara hyresgäst i ett helt nybyggt hus.

– Det är viktigt att vi ger våra 
hyresgäster en rättvisande bild av vad 
de kan förvänta sig när de flyttar in i 
ett nybyggt hus. Det är därför viktigt 
att vi är tydliga när vi informerar om 
att exempelvis marken utanför huset 
inte alltid är klar när de flyttar in, 
säger han.

I Älvsjö är i alla fall Anne-Catrine 
och Roffe nöjda med sitt nya boende.

– Vi har tidigare bott i villa och vi 
vet ju att det inte alltid är självklart 
att allt fungerar direkt. Så är det all-
tid i nybyggda hus men som hyresgäst 
är det viktigaste att man känner att 
de fel som upptäcks åtgärdas snabbt, 
säger Anne-Catrine.

FLyTTA IN I NypRODUKTION 
– SÅ FUNKAR DET

i Våra hyrESaVtal För nyprodUktion 
finns det skrivningar som tar hänsyn till att 
det kan finnas återstående arbeten kvar 
som vi har rätt att åtgärda. Hyresgästerna 
blir även informerade om att Familjebo-
städers personal av olika skäl kan behöva 
komma in i lägenheten, för att besiktiga 
eller för att justera mindre felaktigheter som 
 uppdagats vid besiktning.

Fakta

Anne-Catrine och Roffe Carlsson blev glatt 
överraskade då de fick se den nya lägenheten 
på riktigt.
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Den som har jobbat som husvärd under många år har hunnit samla på sig 
stora kunskaper och rutiner i arbetet. Då kan det vara roligt att få vara stöd för 
någon annan som för första gången får testa på sitt framtida yrke på riktigt.

– har dU dEn lilla påSEn med klämmor 
i din ficka? Och lappen? Jättebra 
Abbe, säger Selim Unsal och ger sin 
 praktikant Abdulkadir Ahmed en 
uppskattande nick.

Abdulkadir, eller Abbe som hus-
värdarna på Rinkebykontoret kall-
lar honom, går sin sjätte arbetsdag 
bredvid Selim, som har arbetat som 
husvärd på Familjebostäder i snart 
11 år. Idag står bland annat avlopps-
rensning, ett trasigt vägguttag och 
badkarsbyte på ärendelistan. 

– Jag försöker hitta jobb där han 
kan lära sig så mycket som möjligt 
inför framtiden, säger Selim och visar 
Abbe in i badrummet där de ska rensa 
ett felanmält avlopp. 

nöjd mEd Sin praktik

Både Abbe och kurskamraten  Hisham 
Jassem Al-Ghadban är färdiga fastig-
hetsskötare i mitten av februari. Fram 
till dess går de vid sidan av ”sin” hus-
värd tre dagar i veckan. På Sandfjärds-
gatan i Årsta är Hisham och husvärden 
Lasse Lindblom i full färd med att 
kontrollera att julbelysningen i ett träd 
är korrekt inkopplad. 

– Som husvärd behöver man kunna 
lite om allt, men inte allt om något. Sen 

har vi ju alltid uppbackning från för-
valtare eller drifttekniker, säger Lasse 
som har jobbat som husvärd i 13 år.

Hisham är mycket nöjd med sin 
praktik.

– Från första dagen har jag tyckt att 
det har varit jätteroligt. Lasse lär mig 
mycket och jag kan alltid fråga vad 
som helst utan att det känns fel, säger 
Hisham som hoppas på att kunna fort-
sätta i branschen när han gått klart sin 
utbildning.

FASTIGHETSSKöTSEL IRL 
(IN REAL LIFE)

Lasse låter Hisham kontrollera att julbelysningen 
på Sandfjärdsgatan fungerar.

FaStighEtSbranSchEn Står inFör En 

Stor Utmaning att rekrytera nya medar-
betare eftersom många kommer att gå i 
pension de närmaste tio åren. För att få fler 
att intressera sig för fastighetsutbildningen 
har Familjebostäder i samarbete med 
Arbetsmarknadsförvaltningen Jobbtorg 
Stockholm och Kista gymnasium startat ett 
projekt med en förberedande yrkesutbild-
ning i fastighetsskötsel. Familjebostäder tar 
under perioden 14 oktober 2013 – 7 febru-
ari 2014 emot 6 studenter som praktiserar 
hos våra husvärdar tre dagar/vecka.

FaktarUta

praktikanten Abbe lär sig bland annat hur ett avlopp ska rensas av sin handledare Selim som arbetat som husvärd i snart 11 år.
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Ett femtiotal tävlingsbidrag skickades in till fototävlingen ”Mitt Familjebostäder”. 
En jury valde ut 10 finalister och därefter fick alla hyresgäster rösta. Efter en 
hård omröstning stod det slutligen klart att David Fennman i Gröndal tagit hem 
förstapriset – en kamera.

bidragEt Som Fick FlESt röStEr kallades 
”Grannsämja”. Vinnaren David 
Fennman i Gröndal hade bestämt sig 
för att delta, och väntade bara på att 
rätt motiv skulle dyka upp.

– Jag hade bland annat fotat vid 
några loppmarknader som har varit 
i området, men sen blev det den här 
bilden i samband med att jag fick 
den där gåvan av min granne för att 
jag hade vattnat hennes blommor, 
säger David.

Med gåvan menar han choklad-

bollen som satt upptejpad på hans 
dörr en eftermiddag då han kom 
hem. Under prisutdelningen, som 
hölls på Familjebostäders huvud-
kontor, gratulerade de andra vin-
narna David för hans påhittighet. 
Själv var han mycket glad över att 
ha vunnit förstapriset.

– Enormt kul. Speciellt som att 
det var första gången som jag har 
ställt upp i en fototävling, säger 
David Fennman som har bott hos 
 Familjebostäder sedan 2005.

Och vinnare blev…
Shahrzad Nikzad, David Fennman och Emmanuel Galaup var tre av finalisterna som tog emot priser i Familjebostäders fototävling.

1:a pris gick till bilden ”Grannsämja” 
av David Fennman, Gröndal
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DANSANT HUSTOMTE 
SOM GöR DET LILLA ExTRA

– Välkomna hEm till mig. Vet ni hur man 
dansar vals, frågar Mats Söderblom 
och ler stort när han slår upp dör-
ren till sin lägenhet på Skrakgränd 
i Fagersjö.

Han är pensionär sedan fem år till-
baka och områdets alldeles egna hus-
tomte. I och kring två fastigheter på 
Skrakgränd gör han allt från att vattna 
blommor och skotta snö till att slipa 
och måla innerdörrar. Enda anled-
ningen är att han tycker det är roligt.

– Den tidigare fastighetsvärden 
hade ett hustomtesystem, och när 
Familjebostäder tog över så fortsatte 
jag i samma anda för att jag tycker 
att det är roligt. Bäst är all den tack-
samhet jag får tillbaka av grannarna, 
säger Mats Söderblom som även 

 hinner med sitt stora intresse för dans 
minst tre gånger i veckan. 

Mårten Tengblad är husvärd i 
Fagersjö och den som Mats ringer till 
när han har förslag på saker som han 
vill göra. Under hösten har de bland 
annat kommit överens om att Mats 
kunde slipa och måla innerdörrarna 
i fastigheternas entréer.

– Det blir väldigt fint i husen när 
Mats gör det där lilla extra. Dess-
utom hjälper han till att hålla rent i 
miljöstugan. Jag får ofta höra från 
fastighetsskötaren att miljöstugan 
alltid är ren och fin när han kommer 
dit, säger Mårten som även brukar 
få glada tillrop från boende i husen 
som är mycket nöjda med sin grannes 
engagemang.

Att det är rent och snyggt är viktigt för att man ska trivas med sitt boende. 
I Fagersjö har grannarna en alldeles egen hustomte som putsar och fejar så fort 
han får chansen – om han inte är upptagen med att svänga om i en vals förstås. 

I vårt 
kvarter

Samarbetet mellan husvärd Mårten Tengblad och områdets egna ”hustomte” Mats Söderblom är gott. 

måndag 23 december
Kl 8–13

Fredag 27 december
Kl 8–14

måndag 30 december
Kl 8–17.30

torsdag 2 januari
Kl 8–16.45

Fredag 3 januari
Kl 8–14

Vi öppnar som vanligt igen  
tisdagen den 7 januari.

Våra öppEttidEr UndEr 
jUl- och nyårShElgErna


