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Till  dig som är hyresgäsT hos Famil jebosTä der

Nummer 3. 2013

don’t worry 
bee happy

Så funkar 
v ärmen!
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Du når oss på nytt nummer från 1 oktober! 
För att förstärka och utveckla vår service till dig som 
hyresgäst kommer vi i oktober samla dagens tre kund-
tjänster i en ny kundservice. 

Ni är många som ringer till oss med frågor om ert 
boende, era hyresavtal och om sådant som behöver 
rättas till i era lägenheter eller på gårdar och i all-
männa utrymmen. Era samtal är viktiga för oss. Dels 
för att ni ska få den bästa servicen, dels för att det ger 
oss viktig information om hur vi kan utveckla och för-
bättra våra arbetssätt. 

Med en samlad kund-
service kommer våra 
hyresgäster att få snab-
bare svar och bättre 
återkoppling på sina 
ärenden. Med ett 
nummer in till bolaget 

i alla ärenden blir 
det också lättare att 
ta kontakt med oss i 
olika frågor. 

Det nya numret, 0770 – 814 814, börjar 
gälla den 1 oktober. Du kommer att få mer infor-
mation om våra nya kontaktuppgifter i brevlådan 
senare i september. Fram till dess når du våra 
 kundtjänster på samma nummer som idag. 

//Petra Berggren 
Kundservicechef 

Visste du att...

”Med en samlad kundservice  
 kommer våra hyresgäster 
att få snabbare svar och bättre 
återkoppling på sina  ärenden”

familjär – om hyresgästerNa 
får tycka till
 
För att vi ska kunna bli bättre behöver vi 
veta vad ni tycker. På sidan 6 och 7 berättar  
vi om hur vi på olika sätt tar hjälp av er 
hyresgäster för att få reda på vad vi gör 
bra och vad som kan bli ännu bättre. Nu 
har turen kommit till Familjär. Med i detta 
nummer finns därför en enkät med frågor 
om Familjebostäders kundtidning. Ta 
chansen att vara med och påverka!

AB Familjebostäder  Box 92100  120 07 Stockholm  kontakt@familjebostader.com  www.familjebostader.com

Kontakta oss

Hej!

Besök oss

Mina sidor

Akuta fel 
och störningar 
kvällar och helger

Ring vår kundservice när du vill göra en felanmälan, ställa frågor om ditt boende,  ditt hyresavtal eller din hyresinbetalning.
tel   0770-814 814 
Öppettider 
Mån  

 08:00  – 17:30 Tis-tors   08:00  – 16:45 Fre  
 08:00  – 14:00

På våra besökskontor kan du se delar av vårt utbud av tapeter, färg, golv och köksluckor. Vill du ha hjälp att hitta i sortimentet, ring gärna vår kundservice och boka en tid  innan besöket. 
 
besökskontor
Degerbygränd 2, Rinkeby
Önskehemsgatan 34, Högdalen
Öppettider 
Mån  

 08:00  – 17:30 Tis-tors   08:00  – 16:45 Fre  
 08:00  – 14:00

Här kan du dygnet runt göra en felanmälan, boka tvättstuga, se dina hyresavier och söka p-platser och garage. Dina inloggnings-uppgifter hittar du på din hyresavi. 

mina sidor
familjebostader.com/Mina-Sidor
Träffa oss på Facebookfacebook.com/familjebostader.stockholm

Fastighetsjour
Om det uppstår ett akut fel i lägenheten, i all-männa utrymmen eller på gården som snabbt måste åtgärdas, ringer du vår fastighetsjour.

tel   08-657 64 60
Störningsjour
Har du sagt till den som stör utan att det hjälper? Då ringer du vår störningsjour. 
tel   08-658 11 60 
Öppettider 
Sön–tors   20:00 – 03:00 Fre–lör   20:00 – 04:00

Från den 1 oktober förnyar vi våra kontaktuppgifter. För att du även framöver ska få bästa tänkbara service får du här alla uppgifter samlade på ett och samma ställe. Har du några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss. — Familjebostäder

Med reservation för helgdagar och eventuella ändringar.

Hej. Vi på Familjebostäder utvecklar vår tidning Familjär och skulle vilja 

höra vad du tycker om den. För att tidningen ska passa så många som 

möjligt av alla våra hyresgäster behöver vi även ställa lite frågor om dig 

och ditt hushåll. Att svara på frågorna ska inte ta många minuter och 
dina svar kommer att vara till stor hjälp för oss.
 
■  Bostadshyresgäst  ■  Lokalhyresgäst       Din ålder .......................................
Hur ser ditt hushåll ut?
■  Bor ensam      ■  Bor ensam med barn      ■  Bor med partner      ■  Bor med partner och barn

Känner du till tidningen Familjär? ■  Ja     ■  Nej

Är det tydligt vem som skickar tidningen Familjär till dig?
■  Ja     ■  Nej

Läser du tidningen Familjär?■  Ja     ■  Nej

Om ja, är det fler hemma hos dig som läser Familjär?
■  Ja     ■  Nej

Vad skulle du vilja läsa mer av?..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
Vad skulle du vilja läsa mindre av?..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
Hur skulle du beskriva tidningen?..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
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En
kä

t

Namn: ...........................................................  Adress: ..........................................................Postnr och ort: ................................................Telefon: ..........................................................

Tack för din medverkan!
Vik ihop enkäten, sätt en tapebit i kanten och skicka in ditt svar till Familjebostäder. Portot är betalt. Om du lämnar namn och adress är du med i utlottningen av biobiljetter.
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solcellstätast  
i järVa
sveriges största satsning på solcel-
ler görs i Järva. Bakom satsningen 
står Familjebostäder, Svenska 
Bostäder och Stockholms stad. 
Över 10.000 kvadratmeter solcel-
ler ska sättas upp på ett 40-tal 
hus och fyra idrottsanläggningar 
i Järva. Solcellerna beräknas ge 
1,3 miljoner kWh per år. Det 
motsvarar 1,3 miljoner tvättar i 
60 grader. Installationen startade 
under september månad.

gör Något kul 
på höstloVet
unDer höstlovet kan du som är 
mellan 10 och 20 år gå på Lovely 
Days på Fryshuset. Här kan du 
spela basket, dansa eller vara 
med i musikworkshops. Det finns 
massor av aktiviteter. Kolla in på 
www.fryshuset.se/lovelydays 

Fryshuset är öppet måndag till 
fredag kl 12–20. Du som bor hos 
Familjebostäder betalar 50 kr. Är 
du redan medlem i Lovely Days är 
det gratis under höstlovet.

tack till alla Våra sommaruNgdomar!
i år anställDes 80 ungDoMar varav övervägande del var våra hyresgästers barn. 
Anställningstiden var tre veckor och arbetsuppgifterna varierade stort. På 
miljöenheten fick sommarjobbarna bland annat inventera miljöstugor och 
fotografera fastigheter. På husvärdskontoren var arbetsuppgifterna att måla 
och olja utemöbler, rensa ogräs, rondera, montera bänkar, klistra skyltar i 
hissar, snickra staket och plocka skräp. Via Stockholms stad rekryterades 
också 10 ungdomar som informade om Rinkebystråket och samlade in 
 synpunkter från hyresgäster. Tack till er alla och hoppas vi ses igen!

förhaNdliNg  
på tapeteN
snart Drar årets hyresförhandling 
igång. Både Familjebostäder och 
Hyresgästföreningen utgår i förhand-
lingen från att den hyra du betalar 
ska motsvara bruksvärdet för din 
lägenhet. Standard på lägenheten 
och bostadsområdes läge är exempel 
på parametrar som man tittar på 
tillsammans och värderar. Din nya 
hyra kommer bestämmas utifrån 
nuvarande hyresnivå och kvaliteten på 
ditt boende. När Hyresgästföreningen 
och Familjebostäder är överens får du 
besked om din nya hyra på hyresavin. 

snart FörMeDlar vi 166 nya hyresrätter i Fruängen via 
Stockholms stads bostadsförmedling. Det nybyggda 
huset ligger i anslutning till Vantörsvägen, cirka 
10 minuter från Fruängens Centrum. Det nya kvarteret 
växer fram där det gamla motellet Gyllene Ratten låg. 
Första inflyttning planeras med start sommaren 2014. 
Annonseringen kommer att ske i flera etapper med 
början i oktober/november. Håll koll på vår webbplats 
www.familjebostader.com, där publicerar vi alltid den 

senaste informationen och berättar om när lägenheterna 
publiceras på Stockholms stads bostadsförmedling. 
Du kan också redan nu gå in på 
www.bostad.stockholm.se 
och anmäla ditt intresse 
för projektet. Då får 
du ett mejl hem när 
lägenheterna publice-
ras för intresseanmälning.

166 Nya lägeNheter i fruäNgeN
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don´t worry.  
bee happy.
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Det var i juni som Familjebostäder 
dubblade antalet boende i ett nafs. 
Cirka 40 000 bin flyttade in på taket 
på kollektivhuset Färdknäppen på 
Södermalm. På initiativ från hyres-
gästerna blev de faddrar till en bikupa. 

– Vi har placerat bina här borta 
för att de ska få lite lugn och ro. Jag 
försöker lära mig deras beteende 
genom att titta på hur de flyger in och 
ut ur kupan. Faktiskt så är de väldigt 
mysiga och sociala, säger Karin Ståhle 
som är drivkraften bakom Familjebo-
städers första bikupa.

Bins viktigaste uppgift är att pol-
linera växter. I den svenska naturen 
är det brist på pollinerande insekter. 
Dessutom har det visat sig att sjuk-
domar och parasiter tar död på bin i 
större utsträckning idag än vad som 
brukar anses normalt. Om man inte 
lyckas tillföra fler pollinerande insek-
ter finns risk att människan i framti-
den kommer behöva sköta pollinering 
för hand.

– Därför känns det viktigt att vi 
har dem. I sommar har jag fått väldigt 
mycket mer hallon på min balkong 
och grannen har fått jätte mycket 
tomater. Men så har det ju varit en 
riktigt bra sommar också, säger Karin 

Ståhle och drar på sig en skyddsdräkt 
för att kunna bli fotograferad riktigt 
nära bina.

luFten Full av surranDe bin

I vanliga fall bryr sig inte bina så 
mycket om människor, men just idag 
har Färdknäppen besök av Josefina 
Oddsberg från Bee Urban som upplå-
ter fadderskapet av bikupan. Luften 
ovanför takåsen är plötsligt full av 
surrande bin. Tillsammans med kolle-
gan Ayhan plockar de ut vaxkakorna 
för att sen slunga ur honungen.

– Josefina har uppskattat att bina 
på bara tre månader har samlat ihop 
pollen och nektar till 30 kilo honung. 
Det känns jätteroligt, säger Karin 
Ståhle och ser glad ut.

 En vanlig föreställning är att bin 
likt getingar söker sig till människan 
för att få mat. 

– Det är en missuppfattning. 

I motsats till getingarna som äter 
allt från kött till andra insekter och 
sötsaker så är bina bara intresserade 
av pollen och nektar. Många tror att 
det är bin som sitter i saftglaset men 
det är alltså getingar, säger Josefina 
 Oddsberg på Bee Urban.

Mejla naMn, aDress och teleFonnuMMer 
till familjar@familjebostader.com 
eller skriv till Familjebostäder, 
Box 92 100, 120 07 Stockholm. 
Märk ditt mejl/brev med  
”Honungsburk”.

Vill du vara med 
i utlottningen  
av en burk Färd-
knäppshonung? 

Karin Ståhle gillar kollektivhuset Färdknäppens nya hyresgäster.

Först tas vaxlocket bort. Därefter sätts de avtäckta 
ramarna ned i en slunga för att tömmas på 
honungen som rinner ned.

I motsats till vad många 
tror så kan insekter vara 
allt  annat än störande. 
 Dessutom får de tomater 
och hallon att växa så det 
knakar. Om hyresgäster får 
vara med och bestämma 
kan det bli ett himla surr.
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Nytt, gammalt, stort och smått. För de 40 000 stockholmare som har sitt hem 
hos oss kan boendet skilja sig ganska mycket åt. Det alla har gemensamt är 
att Familjebostäder är hyresvärd där man bor. För att veta vad vi gör bra och 
vad vi kan göra ännu bättre ber vi hyresgästerna att tycka till på olika sätt. 

hyreSgäSter tycker till!
Spontana synpunkter och massor av bra input – fokusgrupper med våra hyresgäster är både roligt och ger mycket.

varje år Delas en hyresgästenkät ut 

till hyresgästerna. Enkäten består av 
cirka 100 frågor om hur man upple-
ver allt från städning i porten till vad 
man tycker om kundtidningen Famil-
jär. I år delades det ut 7 812 enkäter. 
Drygt hälften tog chansen att svara. 

– Vad hyresgästerna tycker om 
sitt boende och om den service vi 
ger är mycket viktigt för oss. Just nu 
sitter förvaltarna och planerar vad 
som ska göras i områdena under 

nästa år. De kan då ta hjälp av resul-
tatet i hyresgästenkäten, säger Sara 
 Engström som är förvaltningschef på 
 Familjebostäder. 

Det här året har vi fått ett något 
lägre betyg än förra året. Det är 
främst städning av allmänna utrym-
men och skötsel av våra utemiljöer 
som upplevs något sämre.

– Det tar vi på allvar. Det blir en 
utmaning för oss framöver att i våra 
områden och fastigheter följa upp 

skötsel och städning på ett bättre sätt.
Däremot så tycker cirka 85 pro-

cent av dem som svarat på enkäten 
att de fått bra hjälp när något varit 
trasigt eller något annat behövt 
 rättas till i fastigheten eller i den egna 
 lägenheten.

– Och 90 procent är ganska 
eller mycket nöjda med hur de blir 
bemötta när de är i kontakt med 
oss. Det är vi stolta över, säger Sara 
 Engström.
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unDer våren annonseraDe vi eFter 

hyresgäster soM kunDe tänka sig att 

testa och tycka till oM vår nya webb 

soM håller på att växa FraM. I mitten 
av augusti var det dags för drygt ett 
tiotal intresserade att samlas i en 
specialinredd lokal. Utrustade med 
datorer fick deltagarna klicka runt i 
en tidig prototyp av den nya webben, 
leta efter svar på frågor och sen disku-
tera hur de upplevde olika funktioner, 
såsom innehåll och design.

Bakom en glasvägg från ett 
 intilliggande rum satt en spänd grupp 
medarbetare på Familjebostäder som 
jobbar med webb-projektet. 

– Det var väldigt spännande att få 
se om testpersonerna skulle uppfatta 
den nya webbplatsen som så enkel 
och användbar som vi hoppats. I vissa 
fall agerade de på ett annat sätt än 
vad vi trott och det var jättebra att 
vi kunde göra justeringar redan nu i 
ett tidigt skede. Vi har gjort under-
sökningar tidigare och tyckte att vi 
hade en ganska bra uppfattning om 
vilka krav och behov våra hyresgäster 

har och vad de inte tycker fungerar 
med dagens webbplats. Men det ger 
så otroligt mycket mer att låta männ-
iskor testa på riktigt och komma 
med spontana synpunkter och idéer, 

säger Mia Wester Carlsson som är 
 projektledare.

Familjebostäders nya webbplats 
kommer att sjösättas under vårvintern 
2014. 

Om du får önska någon-
ting av den nya webbplat-
sen – vad skulle det vara?
Johanna arnwald, vasastan.  
Bott hos fB i 13 år.
– En välutvecklad sökfunktion, att man 
kan bestämma lösenord och användar-
namn själv samt genvägar till funktio-
ner man använder ofta, så som bokning 
av tvättstuga och felanmälan. 

varför anmälde du dig 
till att testa den nya 
 webben?
anna maria Pauesander, liljeholmen. 
Bott hos fB i 25 år.
– Det kändes bra att Familjebostäder 
bjöd in till en fokusgrupp och att vi 
hyresgäster är viktiga.

hur tyckte du att det 
var att sitta med som 
 testperson?
Patrik Simion, kungsholmen.  
Bott hos fB sen -04.
– Man blev trött. Det var lite förvir-
rande innan man blev van vid den nya 
hemsidan. Det var busenkelt att logga 
in på Mina sidor, som på alla sätt var 
mycket bättre. 

I vinter lanseras en helt ny webb med förbättrade funktioner och som du kan nå enkelt via dator, 
platta eller mobil.
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Hösten 2015 kommer den stå klar – Rinkebys nya handelsplats 

med uteserveringar, restauranger, kaféer och butiker. Visionen är 

att lokala entreprenörer ska husera vägg i vägg med välkända 

kedjor som tillsammans kommer erbjuda ett brett utbud med 

fokus på matkultur. Något för alla. Därför kallar vi handelsgatan 

“Rinkebystråket – en plats för 1000 smaker”.

Rinkeby torg var fyllt till bredden av vuxna och barn som fick provsmaka mat och se dansunderhållning. 
För barnen var det ansiktsmålning och popcorn till alla.

1000 smaker är 
något för alla
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– en av våra viktigaste uppgiFter som 
hyresvärd är att se till att hyresgäs-
terna har det tryggt och trivsamt. 
Vi vet av erfarenhet att fungerande 
närservice är en väldigt viktig faktor 
för att man ska trivas i sitt bostads-
område, säger Gabriella Granditsky 
Svenson som är Familjebostäders pro-
jektledare för Rinkebystråket.

Hon håller just på att pusta ut 
efter en extremt stressig vecka. Bygget 
har precis dragit igång och i samma 
veva firade vi med ett stort spadkalas 
på Rinkeby torg. Dagen till ära var 
torget fyllt till bredden av vuxna och 
barn som fick provsmaka mat och se 
dansunderhållning. För barnen var det 
ansiktsmålning och popcorn till alla. 

– Vi hade även en fotoaktivitet 
där alla som ville fick bli fotade och 
berätta vad som är just deras smak, 
säger Mahmod Ibrahim Gedem som 
under sommaren varit projektanställd 
för att informera Rinkebyborna om 
Rinkebystråket.

Till sin hjälp hade han 10 ungdomar 
som gick runt i Familjebostäders 
fastigheter och samlade in frågor och 
synpunkter från hyresgästerna. 

– De flesta vi har pratat med 
tycker att det är bra att man satsar 

och bygger nytt torg med mer handel, 
restauranger och fik i Rinkeby, säger 
Mahmod Ibrahim Gedem.

Rinkebystråket beräknas vara 
 färdigbyggt hösten 2015. 

Så här är det tänkt att nya Rinkebytsråket ska se ut när det är klart hösten 2015.
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På gården i Familjebostäders nya fastighet i Älvsjö centrum står en 
brokig samling figurer. Konstverket Pugs park är skapat för både 
vuxna och barn.

– Pug är den lilla mopsen, säger konst-
nären Arne Widman. När han fick 
uppdraget att göra ett konstverk till 
den nya gården så bestämde han sig 
för att ge hyresgästerna en liten park. 
Inspiration har han fått ifrån naturen.

Arne har bland annat arbetat för 
Stadsteatern i Stockholm och tycker 
om att skapa scenografiskt.  Figurerna 
är gjorda i ett tåligt material så att 
barnen kan klättra på dem. Han 
 hoppas även att konstverket ska sätta 
igång fantasin och att barn och vuxna 
ska kunna hitta på en historia kring 
figurerna.

– Jag tycker om att det finns ett 
överraskningsmoment i Pugs park. 

Det är ju inte så vanligt att man ser en 
lutande enbuske, en stor vandrande 
stubbe, en lysande snigel och en liten 
mops på samma plats, säger Arne.

En hyresgäst som går förbi berättar 
att konstverket är mycket uppskattat. 

– Det är jättefint och barnen tycker 
mycket om att leka här. Det är  alltid 
kul att kunna sticka ut näsan på 
 kvällen och se hur snigeln lyser, säger 
hyresgästen till Arne som blir mycket 
glad.

– Åh vad kul att de är nöjda. När 
man gör en sån här grej är det jätte-
viktigt att det hamnar rätt, säger han 
och klättrar upp på stubben för att 
visa hur lätt det är.

PUG HAR EN EGEN PARK

Arne Widman är konstnären som har gjort 
Pugs park i kv Perrongen i Älvsjö centrum.
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Det är inte alltid man förstår vilket arbete det ligger bakom ett 
konstverk. Ofta har konstnären jobbat i flera månader – ibland år. 
Och att installera det kan vara en konst i sig.

Kristina Schmid följer lyftkranen med 
blicken. Sakta, sakta förs den inplas-
tade skulpturen ner mot den väntande 
bottenplattan där hennes konstverk 
Stockholmssyndromet ska installeras. 
Det är ett precisionsarbete att få ner 
den 200 kg tunga bronsgestaltens 
gängor i de förborrade hålen. När 
skulpturen sitter fast med hjälp av 
 granithård massa är det dags att ta 
bort bubbelplatsen.

– Det är en figur som har kapitu-
lerat inför fåglarna – symboliskt eller 
bokstavligt. Det är en lek med propor-
tioner. Längden är ett barns, men hän-
der och ben är mer som på en vuxen. 
Jag tänker mig att det är en varelse 
snarare än ett barn, berättar Kristina.

När Kristina ska börja på ett nytt 
konstverk sätter hon oftast titeln först. 

– Jag brukar tänka länge på ord 
och uttryck. Det blir inte så mycket 
skisser, jag behöver jobba fram något 
tredimensionellt med händerna och 
låta det växa fram. 

Vägen från ateljén till gården på 
kv Sällheten i Hornsbergs Strand har 
varit lång. Det tog ett och ett halvt år 
att färdigställa skulpturen. Först gjordes 
en förlaga i vax med riktiga kvistar på. 
Förutom att det tog tid att sätta dit alla 
kvistar fick hon dessutom göra om det 
fyra gånger innan storleken blev rätt.  

hur är Det att skiljas Från ett verk 

soM Du jobbat MeD så länge?

– Jag känner en lättnad att det är på 
plats samtidigt som det känns lite 
 konstigt och tomt, säger hon och 
 kontrollerar en sista gång att allt ser 
ut som det ska.

EN KONst I sIG

Det krävs precision att få ner konstverkets 
gängor i de förborrade hålen.
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Driftoptimering

När höstblåsten viner runt husknuten kan det kännas kallt och ruggigt 
även inomhus. Familjär har följt med en drifttekniker för att ta reda på hur 
de jobbar för att säkerställa att hyresgästerna får den värme de ska ha.

– Balansen mellan luft och värme är 
det som påverkar om det upplevs som 
varmt eller kallt i en lägenhet, säger 
Andreas Tingeborn och baxar sina 
stora väskor med mätinstrument ut ur 
hissen.

Han är drifttekniker på Familjebo-
städer och en av dem som ser till att 
lägenheterna har bra ventilation och 
att inomhustemperaturen är minst 20 
grader under vintertid. Han ringer på 
dörrklockan hos en hyresgäst som har 
felanmält ventilationen i ett sovrum.

– Driftoptimering handlar om att 
få tekniken som styr luft och värme 
i huset att samverka så effektivt som 
möjligt. Om det är obalans innebär 
det att några i huset kan ha 16 grader 
medan andra har 28 grader varmt och 
så ska det ju inte vara, säger han. 

Värmesystemet i fastigheterna 
är inställt på att gå igång när utom-
hustemperaturen ligger stabilt under 

12–16 grader. Det är husets byggkon-
struktion som avgör hur inställningen 
görs. Hus med tjocka betongväggar 
kan lagra värme bättre än hus med 
tunna väggar. När värmesystemet gått 
igång ska vatten värmas till elementen. 
Flera fastigheter kan vara anslutna 
till samma undercentral som skickar 
ut det varma vattnet. Det kan därför 
dröja innan det varma vattnet når 
element som ligger i slutet av värme-
systemet. 

– Vid väderomslag är det bra om 
man kan ha tålamod. Det kan ta lite 
tid innan det varma vattnet har värmt 
upp elementen och sen kan det även ta 
en stund innan värmen har spridit sig i 
lägenheten, säger Andreas.

Hemma hos hyresgästen Peter 
Keller monterar han ihop en luftflö-
desmätare som ska mäta mängden 
luft som passerar frånluftsventilen. 
Andreas berättar att det är viktigt att 

alla  ventiler är öppna för att luften 
i lägenheten ska bytas ut som tänkt. 
Luften som kommer in genom ventiler 
vid fönstret, värms upp av elementen 
och rör sig sedan genom lägenheten. 
Därför kan det också vara bra att 
tänka på att inte placera en soffa eller 
annat tätt framför elementet.

husets energiåtgång

Andreas har mätt klart och ska gå 
ner i källaren för att titta på energi-
åtgången i huset. Som fastighetsägare 
har man krav på sig att ständigt arbeta 
för att minska energibehov och miljö-
belastning. Varje grads ökning av 
inomhustemperaturen ger en ökning 
av energiförbrukningen med 5 procent.

– Familjebostäders största miljö-
påverkan är uppvärmningen av husen. 
Därför är det viktigt att vi alla gör vad 
vi kan för att inte slösa med energi, 
säger Andreas.

så funkar värmen!
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First bike

Pär Andersson, Gröndal

balkongoDling

Anna-Karin Liljeblad, Midsommarkransen 

grannsäMja! DeForMeraD Men  
välDigt goD choklaDboll soM tack

David Fennman, Gröndal 

Var med och utse Vinnaren  
i ”mitt Familjebostäder”

3 4

1
lugn lunch

Benjamin Wilmot, Norra Djurgårdsstaden 2

Ett femtiotal tävlingsbidrag skickades in till sommarens stora fototävling som hade temat 
”Mitt Familjebostäder”. En jury har valt ut 10 finalister och nu har turen kommit till er att 
rösta fram vinnarna. skicka ett vykort med numret på det bidrag du tycker mest om till 
Familjebostäder, Box 92 100, 120 07 stockholm. Märk vykortet med ”Mitt Familje
bostäder”. Det går också att rösta på vår webbplats www.familjebostader.com.  
senast den 30 september vill vi ha din röst.
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våra hunDar och en soMMarpizza på balkongen

Karin Schylberg, Enskede

treårskalas i lägenheten. eMil och 
kusinen tove Firar MeD ballonger.

Emmanuel Galaup, Bagarmossen

hos oss känner alla sig soM heMMa, hallen 
sväMMar över av kärleksbetygelser

Karin Strömbäck, Årstadal 

Min 90-åriga Mor använDer Flitigt tvättstugan

Inger Bergh, Farsta 

i Dagens Första tiMMar  
kan MeDvetanDet oMFatta värlDen

Shahrzad Nikzad, Årsta 

soMMarjobb – seniorkollektivet  
FärDknäppen Får nytt kök

Torsten Kindström, Södermalm 

5
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GRANNSÄMjA IN På 
BARA KRoPPEN 

Vid 18-tiden på onsdagskvällen 
 kommer de släntrandes över gården 
från olika håll. Någon med en hand-
duk under armen. En annan med en 
väska. I omklädningsrummet börjar 

de genast prata och skratta. En vecka 
har gått sen sist och mycket har hänt 
som måste avhandlas.

– Vi pratar om vad som hänt 
under veckan. Vi är alla pensionärer 
och många känner varandra ganska 
bra eftersom vi har bastat ihop under 
7–8 år, säger Sirkka-Lisa Nyholm 
som har bott hos Familjebostäder i 
 Rinkeby i 40 år.

Att basta tar cirka en timme och 
därefter ska alla duscha. Det kan ta 
lite tid. Under många år var det gratis, 
men sedan ungefär två år tillbaka kos-
tar det 20 kronor. Vanligtvis är det en 
grupp om åtta kvinnor som kommer 
regelbundet, men alla är välkomna. 

vaD är bäst MeD att basta ihop MeD 

grannarna?

– Det är trevligt och så är det skönt 
efteråt. Bastu är verkligen djup-
rengöring och vi brukar turas om att 
skrubba varandra på ryggen, säger 
Sirpa Graf och berättar att hon under 
alla år haft den äran att sköta vattnet.

En del vill hålla grannarna på avstånd för att slippa komma dem för nära 
inpå livet. Andra kan tänka sig att träffas en gång i veckan för att renskrubba 
grannens rygg. I Rinkeby är det grannbastu på onsdagskvällarna.

I vårt 
kvarter

om du har intresse av att arrangera något 
som bidrar till trivsel och trygghet i ditt 
bostadsområde ring vår kundservice och 
berätta om din idé.

vaD gör Du För att öka trivseln  
i Ditt kvarter? 

Har ni en trapphuskör? Hjälps ni åt med 
att handla eller följa barnen till skolan? 

Tipsa Familjärredaktionen 
familjar@familjebostader.com

grannaktiviteter

I hyresgästföreningens lokal finns en bastu där Sirkka-Lisa, Sirpa och alla de andra träffas en kväll i veckan för att basta ihop.

Du vet väl att 
vi också finns på 
Facebook?


