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Var med i 
sommarens stora 
fototäVling!

grannsämja  
på nätet

familjär
Till  dig som är hyresgäsT hos Famil jebosTä der
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Grillning kan orsaka brand. Därför 
är det inte tillåtet att grilla på bal-
konger och uteplatser. På många av 
våra gårdar har vi gjort i ordning 
platser för grillning. Tänk på att 
städa efteråt så att det är fräscht 
för den som grillar efter dig. Kvar-
lämnade saker kan också vara far-
liga för barn, djur eller natur.

Under sommaren kan en pim-
pad balkong bli som ett extra 
rum. Har du balkonglådor – sätt 
dem på insidan av räcket så att 
de inte kan trilla ner och skada 
någon. Håll koll när du vattnar så 
att du inte ger grannen under en 
ofrivillig dusch!

Glad sommar!  
Martin Andersson, 
områdesförvaltare i Älvsjö.

Under sommarhalvåret är det trevligt och gott att 
grilla,men kom ihåg att ta hänsyn till dina grannar.

Årets blomma!

Trevlig grillsommar

Årets blomma hos Familjebostäder heter  
Verbena Bonarensis. Den kommer att planteras  
i flera av våra områden under juni månad.
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Nya radhus 
släpps vid  
TelefoNplaN
Just nu håller vi på att bygga 

20 hyresrättsradhus på  
Kransbindarvägen. I månads-
skiftet augusti/september kommer 
de förmedlas via Stockholms 
stads bostadsförmedling. Är du 
intresserad kan du titta på hur 
radhusen kommer att se ut på vår 
3D-visning på vår webbplats.

För att du ska vara säker på 
att få information om när de ligger 
ute för förmedling kan du redan 
nu göra en intresseanmälan på 
bostadsförmedlingens webbplats 
under kommande nyproduktioner. 
 Då får du ett mejl när lägenhe-
terna är publicerade för intresse-
anmälan. Som vanligt släpper vi 
dem först i den interna kön.

hälfTeN har  
svaraT!
tack alla ni som har svarat på årets 
hyresgästenkät! Ungefär hälften 
av alla boende som fick enkäten 
har  svarat. Vi kommer att presen-
tera resultatet i höst. 

2012 i siffror
under 2012 färdigställdes 173 hyresrätter och 
ytterligare 283 lägenheter var under produktion. 
6 056 var antalet utförda underhållsinsatser 
som gjordes på önskemål av hyresgästerna. De 
hyresgäster som valde att avstå HLU delade 
på ca 11 miljoner kronor. 81,3 procent var 
samlat index för service som visar hur hyres-
gästerna upplever mötet med Familjebostäder.

Om detta och mycket mer kan du läsa i Familjebostäders 
årsberättelse. Den finns som pdf på vår hemsida och du 
kan även beställa den.

25 253 487 000 81,3
1 220 687 000

6 056

familjebostäder äger och för
valtar 372 fastigheter runt om i Stock
holm. Majoriteten av dessa är byggda på 
1940 och 50talen men i beståndet finns 
representation från alla stadens årsringar. 
Marknadsvärdet för fastigheterna uppgick 
2012 vid oberoende värdering till cirka 
25,2 miljarder kronor. Det bokförda 
värdet för fastigheterna uppgår till cirka 
10,4 miljarder kronor. 

vi har en fastighetsnära förvaltnings
form. Våra förvaltare, husvärdar, repara
törer, fastighetsskötare och drifttekniker 
möter under sitt arbete i fastigheterna 
dagligen våra hyresgäster. Närheten till 
hyresgäster och område är en nyckel för 
att leverera god service. I årets hyres
gästenkät får Familjebostäder ett samlat 
serviceindex om 81,3 procent vilket är 
en förbättring om 1,3 procent jämfört 
tidigare år. 

bolagets resultat efter finansnetto 
uppgår till 1, 2 miljarder kronor. Av detta 
avser knappt 1,2 miljarder realisationsvin
ster för genomförda fastighetsförsäljningar 
och årets resultat efter bokslutsdispositio
ner och skatt är 985 miljoner kronor.

bolaget har ett system för inre lägen
hetsunderhåll där våra hyresgäster avgör 
vilket underhåll de vill ha och behöver.  
På önskemål från våra hyresgäster genom
fördes under året 6 056 underhållsinsatser. 
De hyresgäster som valde att avstå plane
rat underhåll delade på cirka 11 miljoner 
kronor i rabatt på hyran.

173
1 228 000 000

272

295

49 000 000

bostäder är en nyckel för Stockholms 
tillväxt och utveckling. Under 2012 färdigställdes 173 nya hyresrätter och 

byggnation av ytterligare 283 hyresrätter 
pågick. För att nå uppdraget om minst 

500 nya hyresrätter per år arbetar vi långsiktigt med en projektportfölj som 
har tillräcklig bredd för att bygga 500 
nya bostäder per år.

2012 investerade bolaget  1,2 miljarder kronor i ombyggnation, 
underhåll och nybyggnation. En stor 
del av medel som investeras i projekten 
kommer via Stimulans för Stockholm. 
Det är stadens satsning för att motverka 
lågkonjunkturen och långsiktigt stärka 
stadens ekonomiska utveckling och arbetsmarknad. 

familjebostäders 272 medarbe
tare förvaltar våra fastigheter och våra 
kunders förtroende. Vi bygger om och vi 
bygger nytt, vi verkar för en hållbar miljö 
och vi ser till att dagens bostäder ger ett 
värde även för kommande generationer 
stockholmare.

ett eget hem är ett viktigt steg på 
vägen mot delaktighet och tillhörighet i 
samhället. I Familjebostäders bestånd har 
vi 295 försöks och träningslägenheter för 
stockholmare som av olika skäl står utan 
bostad. 

resultat från den löpande fastighets
förvaltningen är 49 miljoner kronor.

011

välkomNa på spadkalas! 
nu börJar vi äntligen bygga Rinkebystråket. Här bygger vi om en vanlig 
gata till att bli en levande handelsplats med 3 700 kvadratmeter matkultur, 
mode och service. Lördagen den 24 augusti mellan kl. 13–16 hälsar vi alla 
varmt välkomna på ett spadkalas för att fira att bygget startar.

Mer information kommer att finnas på vår webbplats. 

sommarlovskul!
du har väl inte missat sommarlovs-
foldern som skickades ut till alla 
hyresgäster i maj? Med Familje-
bostäders sommarlovsaktiviteter 
kan du gå i simskola, spela fotboll, 
friidrotta och mycket mer. 

Läs mer i foldern eller på 
 www.familjebostader.com

kvar i sTaN 
i sommar?
konserter, teater eller vernissage.  

Det finns massor av roliga saker att 
hitta på i Stockholm på sommaren. 
Webbsidan gratis i stockholm 
uppdateras dagligen och innehåller 
evenemang som arrangeras i huvud-
stadens alla hörn.

Läs mer på www.gratisistockholm.nu
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Det var när dörrarna skulle förstärkas 
med isolering, reglar och plåt för att 
uppfylla dagens brand-, ljud- och 
inbrottskrav som posten hittades. 
Den hade av någon anledning fastnat 
i dörren.

– Jag blev uppringd av vår entre-
prenör som berättade att de hittat 
gamla brev i dörrarna. Sammanlagt 
har vi hittat ett 50-tal försändelser, 
både brev och reklam. Det är främst 
förseglade brev och räkningar, men 
även ett antal vykort, säger Pia 
Englund som var projektledare för 
ombyggnaden.

vad händer med breven nu?

– Enligt lagen får man inte öppna 
brev utan de ska antingen lämnas till 
adressaten eller till Polisens hittegods-
avdelning. Eftersom posten är adres-
serad mellan åren 1932 och 1947 har 
vi gjort bedömningen att det är svårt 
att hitta brevens ägare och vi har 
därför valt att lämna in alltihop till 
polisen, säger Pia.

 
 

 
 

 

Vykort till Greta från Gösta daterat Gävle 17 juli 1946.

När dörrarna öppnades hittade snickarna 80 år 
gammal post som fastnat i dörrarna.

HäLsNiNGar FrÅN  
eN sVUNNeN tiD
När 30-tals huset på Vallhallavägen skulle renoveras gjordes ett spännande 
fynd. inuti dörrarna hittade snickarna gammal post som aldrig nått fram.

var ska man vända sig om man är 

anhörig till någon som bodde på 

adressen på 30–40-talet och undrar 

om det finns brev? 

Breven finns på Polisens Hittegods-
avdelning på Bergsgatan 54, Kungs-
holmen. Öppettider är mån–fre 
kl.10:00 –15:00. Det går också bra 
att ringa på telefonnummer 114 14.
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eN prOceNt tiLL kONst
ett par skator i mosaik plirar mot hyres-

gästerna i ett trapphus i midsommarkransen. 
Längs en husvägg i Hornsbergsstrand 
löper en 64 meter lång spegel. Och i 
Gubbängen, ”Dam ger en gam en kram”. 
Sedan början av 2000-talet har Familje- 
bostäder tillämpat den så kallade 
enprocentsregeln. Vad är det för regel 
och varför gör vi så? 

– 1963 beslutade Stockholmspoliti-
kerna att en procent vid ny-, om- och 
tillbyggnad i Stockholms stad ska 
avsättas för konstnärlig gestaltning. 
Den offentliga konsten – den som 
alla har tillgång till – är en del av vårt 
demokratiska samhälle. Alla stock-
holmare, oavsett vem man är eller hur 
man lever, ska ha möjlighet att uppleva  
konst, säger Lena From som är projekt- 
samordnare på Stockholm konst.
Genom konsten vill Familjebostäder 
stärka husens identitet och skapa 
en ökad trivsel hos hyresgästerna. 
Genom åren har väldigt varierande 
konstverk tagit plats i våra boende-
miljöer. 

Från och med detta nummer av Familjär 
kommer vi presentera utvalda konstnä-
rer och deras verk. Är du nyfiken på 
ett konstverk som du vill veta mer om? 
Mejla familjar@familjebostader.com

söndagen den 25 augusti besöker vi 
fem spännande konstverk tillsammans med 
konstkonsulten ann Magnusson. Vi får möta 
exempel på skulptur, måleri och fotokonst 
från Familjebostäders samlade konstskatt. 
Visningen sker med buss och håller på ca 
kl. 11–16.30. i priset, en konstvandring 
för två, ingår gemensam lunch på restaurang.

var finns skatorna i mosaik?

1. i Farsta

X. i Midsommarkransen

2. i Gubbängen

tävla på www.familjebostader.com eller 
skicka in till Familjebostäder, Box 92100, 
120 07 stockholm. Vi vill ha ditt svar 
senast 1 augusti 2013.

Tävla och vinn 
en guidad 
konstvandring!

en dam ger en gam en kram – en av fyra  
skulpturer på Lingvägen i Gubbängen.
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Konstverket som välkomnar boende och besökare i kv Kållandsö 
i Farsta heter ”Entré!”. Vi har träffat konstnären Astrid Sylwan.

– Jag blir glad när jag möter männi-
skor som påverkas av mitt arbete. 
Man behöver inte tycka att det är bra, 
huvudsaken är att man tycker någon-
ting, säger konstnären Astrid Sylwan.

Vi hälsar på henne i ateljén i Saltsjö-
Boo. Det är högt i tak och ljuset strilar 
in från de stora fönstren. Här får man 
sicksacka över golvet för att inte få 
målarfärg på strumporna. Själv är 
Astrid barfota och hon skrattar när 
fotografen vill fota hennes fötter med 
färgstänk. Hon har precis avslutat ett 
stort projekt i ett av Familjebostäders 
nya hus i Farsta. Uppdraget gick ut på 
att färgsätta ett 30-tal glasskivor som 
tillsammans bildar konstverket ”Entré!” 
i fastighetens åtta portuppgångar. 

– Jag har aldrig tidigare jobbat 
med glas och det största arbetet var 
att hitta en teknik att jobba i. Det var 
mycket svårare än jag trodde, säger 

Astrid och lägger ut de ursprungliga 
skissbilderna i en rad på golvet.

Egentligen tycker hon att man bör 
gå runt hela huset för att få känsla för 
hela konstverket. Portglasen har olika 
färger, från gult i det öppna sydväst-
läget via rött och lila till grönt mot 
grönskan i nordost. Astrid berättar att 
färgen på glaset hänger ner ”lite som 
draperierna på en teaterscen”. När 
man går genom porten kan det kännas 
som att man kliver ut i en sommar-
värld.

– Det som är roligt med offentlig 
konst är att det når en helt annan 
publik. Hit kommer ju även vuxna 
och kids som inte brukar gå på galle-
rier, säger hon. Att jobba med offent-
lig utsmyckning är utmanade eftersom 
konstnären har vissa grundförutsätt-
ningar att förhålla sig till som bestäms 
av uppdragsgivaren.

Men hon tycker att det är väldigt roligt 
eftersom hon får möjlighet att prova 
på att arbeta med nya materiel och 
andra format än annars. Dessutom 
tycker hon att det är viktigt eftersom 
konst bidrar till livsnärvaro.

– När man tänker på bostadsbolag 
så tänker man ju att det mest handlar 
om praktiska saker som att hyra ut, 
dra rör och tillgänglighetsanpassa. 
Men mitt i allt det här tycker Familje-
bostäder att det är precis lika viktigt 
att släppa in livet – för det är vad 
konst handlar om, säger Astrid och 
fortsätter;

– Man kan ju inte strunta i att ha 
en tvättstuga i ett hus, men man skulle 
kunna strunta i konsten. Men det gör 
man inte och det tycker jag är fint, 
säger hon.

Entré!  
VälKomnAr AllA!
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Född 1970. Gick ut konstfack 2004. 
Finns bland annat utställd på Moderna 
museet i stockholm och på Göteborgs 
konstmuseum.

Har utsmyckat Botniabanans tågstation 
i Umeå. Gjort den egna tygkollektionen 
”Vattenblänk” för Marimekko. Har gjort 
konstverket ”entré!” i Familjebostäders fastig-
het kållandsö på Forshagagatan 76–78, 
karlskogagatan 6–8, Årjängsgatan 1–5  
i Farsta.

fakta: astrid sylWan
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insekter och småkryp är 
viktiga inslag i naturen, 
men när de börjar besvära 
oss i våra hem kallar vi 
dem skadedjur. familjär 
har följt med vid en sane-
ring av vägglöss.

När du fått 
ovälkommet 
besök
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– hyresgästen har gjort en anmälan.  
Vi var här tidigare i veckan och kon-
staterade att det rör sig om vägglöss, 
så nu är vi här för att sanera, säger 
skadedjursbekämpare Sven Jeppsson 
och skjuter igen dörren till den stora 
skåpbilen som rymmer den utrustning 
som krävs för uppdraget.

Inne i lägenheten har hyresgästen 
förberett genom att ställa både soffa 
och säng på högkant. Sven och kol-
legan Lina Ramsten lyser med fick-
lampa och genast ser de två vägglöss 
som promenerar längs sängens rib-
botten. Och snart hittar de ett större 
antal som kryper längs taklisten i 
hörnet.

Sven och Lina börjar med att 
lägga ner sängkläderna i påsar som är 
gjorda av majsstärkelse. Sängkläderna 
ska tvättas i 60 grader och för att 
inte sprida vägglössen i trapphus eller 
tvättstuga läggs tvätten i påsarna som 
smälter av vatten.

– För att bli av med vägglössen 
krävs att både möbler, väggar och 
lister saneras på samma gång. Det 
är inte heller bra att slänga ut gamla 
möbler och köpa nya förrän man är 
säker på att saneringen har lyckats, 
säger Lina och knyter igen påsen  
noggrant.

På senare år har problemen med 
vägglöss ökat på grund av att vi reser 
mer än förr. Vägglusen har med män-
niskans hjälp spridits över hela värl-
den och finns idag i hela Sverige.

– Vem som helst kan bli drabbad. 
De finns på de finaste hotellen och 
de sunkigaste vandrarhemmen. Det 
handlar om tur eller otur, säger Sven.

Oavsett hur de kommit in i lägen-
heten är det hyresgästen som enligt 
hyreslagen är skyldig att anmäla detta 
till sin hyresvärd. Vanliga tecken är 
svarta små prickar som är vägglusens 
spillning Även små blodfläckar på 
lakanen eller bett kan betyda att du 
fått ovälkommet besök.

– De bits ofta på lätta ställen utan-
för täcket. Underarmar, handleder, 
hals och fotleder. De biter sig fast och 
suger i cirka en minut. Det kan göra 
lite ont men är ofarligt även om vissa 
kan få allergiska reaktioner av betten, 
säger Sven och tar fram en behållare 
med besprutningsmedel.

Hela rummet besprutas med dia-
tomepuder och därefter dammsugs 
möbler och lister med en special-
dammsugare. Efter två timmar är det 
fritt fram för hyresgästen att ställa 
tillbaka möblerna och leva som van-
ligt. Det tar ett par dagar innan man 
märker nån större skillnad, men efter 
ett par veckor ska vägglössen suc-
cessivt ha dött ut. Efter 8 veckor får 
hyresgästen ett telefonsamtal från 
Anticimex för att man ska försäkra 
sig om att saneringen fungerat.

– Det är ovanligt att hyresgästen 
inte blir av med vägglössen efter en 
sanering. Följer man bara de instruk-
tioner vi ger så ska det inte vara några 
problem, säger Sven.

vägglusen är ungefär lika stor som en äppelkärna. De lever inomhus. Under 
dagen kryper de in i springor i bostaden och under natten kommer de fram för 
att sticka sovande människor. 

Vägglusen ökar kraftigt i världen och blir mer och mer vanlig även i sverige. 
Ofta liftar den med resebagaget, men den kan exempelvis också spridas med 
begagnade möbler.

ett tecken på vägglöss är deras avföring. små, svarta prickar är varnings-
tecken. sticken påminner om myggstick, men beroende på hur känslig man är 
blir reaktionen mer eller mindre kraftig.

Läs mer på vår webbplats om hur man kan undvika att få vägglöss.  
www.familjebostader.com

fakta om vägglusen

När du fått 
ovälkommet 
besök

sven och Lina lyser med ficklampa och letar efter tecken på att vägglöss finns i sängen.

sängkläderna läggs i påsar för att vägglössen 
inte ska spridas i huset.
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roligt i rågsvedVad är bäst med att ha 
en årlig rågsvedsdag?

Helena, boende i rågsved
– Träffa kompisar och så är det kul 
med uppträdanden, hoppborg och 
danstävling.

lismaria, pimme och perola,  
boende i rågsved 
– Det bidrar till en bättre stämning 
i grannskapet när man får möjlighet 
att träffa varandra. 

jonas, närpolisen i rågsved 
– Att träffa alla trevliga invånare som 
bor i området. Det är intressant att 
få veta vad de vill få hjälp av polisen 
med. Jag tycker att det är viktigt att 
få kontakt med lokalbefolkningen. 

Den 18 maj var det dags för den årliga rågsvedsdagen.Det var en välbesökt folkfest med uppträ-
danden, frågesport, hoppborg och öppet hus i en av sveriges största sopsugsanläggningar.

Hon ungssöt t på  
södermalm

Nu har en ekologisk bikupa flyttat in på taket till ett av våra kollektivboenden på södermalm.  
Josefina Oddsberg från Bee Urban visade upp de nyinflyttade bina för några nyfikna hyresgäster.
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Hallå där david Bicho!
du är fotograf och föreläser om ljussättning. 
Vilka är dina bästa tips för att ta en riktigt 
bra bild?
– Det viktigaste är att vara nyfiken, prova 
sig fram och våga. Ta många varianter med 
olika vinklar och avstånd. Det är i vardagen 
de intressantaste motiven dyker upp, så öva 
på att se vad som håller på att hända så du 
är beredd att fånga det perfekta ögonblicket! 
Slutligen. En oskarp bild är sällan bra. Ta 
ordentligt stöd eller använd stativ för att 
undvika skakningar och VIPS så tar du bara 
lyckade bilder! Lycka till!

ta en bild på temat ”Mitt Familjebostäder”. en noga arrangerad scen i svartvitt med 
stativ eller en färgglad ögonblicksbild med mobilen. Fest på balkongen eller vardag  
i tvättstugan. Fika med grannen, småprat med husvärden eller soffmys med familjen.  
Du bestämmer själv. Motivet kan vara vad som helst, men ska på något sätt spegla  
ditt boende hos Familjebostäder. 

En jury kommer att välja ut 10 foto- 
grafier. De utvalda bidragen tillsamm-
ans med fotografernas namn publiceras 
på vår webbplats. Där utses vinnarna 
genom en omröstning som pågår mellan 
5 och 20 september. 
 

1:a pris En digital systemkamera, 
värde ca 3 000 kronor
2:a–5:e pris Årskort på Fotografiska 
6:e–10:e pris Biobiljetter

tänk på att:

•	 Du måste själv ha tagit bilden du 
skickar in. Att använda andras 
bilder är att bryta mot upphovs-
rättslagen.

•	 Om du har med igenkännbara män-
niskor på bilden måste du ha deras 
godkännande innan du tävlar.

•	 Du har som tävlande ansvar för att 
bilden inte innehåller copyright-
skyddat material eller bryter mot 
lagar och regler.

•	 Juryns beslut kan inte överklagas. 
De har också rätt att refusera bilder 

som inte anknyter till tävlingens 
tema eller som anses som stötande.

•	 Genom att skicka in ditt bidrag  
tillåter du att vi får använda din 
bild i Familjebostäders kanaler. 

Var med i sommarens 
stora fototäVling!

Mejla bilden tillsammans med namn och  
 kontaktuppgifter till: familjar@familjebostader.com  
senast den 1 september vill vi ha ditt 
 tävlingsbidrag. 

Skicka in din  
bild senast 1/9Vinster
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GraNNsäMJa pÅ Nätet

De boende i kvarteret Kastanjen i 
Midsommarkransen startade en Face-
bookgrupp i december förra året. Man 
mejlade och satte upp anslag i trapp-
uppgångarna och snart var en majori-
tet av husets boende med i gruppen.

– Genom Facebookgruppen pratar 
folk med varandra om allt möjligt. 
Och det är mycket trevligare än lappar 

i tvättstugan, säger Maria som bor i 
fastigheten med sin man och de två 
barnen.

Många i huset engagerar sig för 
att det ska vara trivsamt att bo. Varje 
höst arrangeras en loppis och på våren 
anordnas en ”barnens dag” så att alla 
barn i huset – men även deras föräld-
rar – ska lära känna varandra. Genom 
Facebookgruppen har gemenskapen 
fortsatt att utvecklas.

– Vi skulle fira jul i stan och la 
ut en fråga om någon annan kunde 
tänka sig ett tomteutbyte. Till slut var 
sex familjer involverade i ett mycket 
avancerat tomteutbyte som drog igång 
strax efter Kalle Anka på julaftonen, 
säger Maria lite tyst för att inte bar-
nen som leker i närheten ska höra.

Facebookgruppen är sluten så att
bara de boende i huset kan vara med. 
Bland inläggen går att hitta allt från 

prylar som bortskänkes till tillrop om 
att någon glömt lyset på sin bil. Vid 
ett tillfälle fick en mamma hjälp med 
barnvakt av en granne i huset som var 
hemma med sina barn.

– Det bor många barnfamiljer och 
internetvana personer här och det 
har nog bidragit till att det blivit sån 
uppslutning, säger Christian vars fru 
genom Facebookgruppen fick hjälp att 
sticka klart en strumpa som saknade 
en häl.

en fick hjälp med att sticka en häl. en annan raggade två grannar till innebandylaget.
Och en bortappad 500-lapp hittade tillbaka till sin ägare. allt tack vare Facebook.

I vårt 
kvarter

Du vet väl att 
vi också finns på 
Facebook?

Loppis, barnens dag och tomteutbyte. kastan-
jens hyresgäster engagerar sig för att det ska 
vara trivsamt att bo. www.facebook.com/familjebostader.stockholm


