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Följ med stadsarkivets Mats Hayen till en 
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Två eftermiddagar i veckan träffas Thomas, 
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I samband med Familjebostäders 50-årsjubileum 
år 1986 kom första numret av hyresgästtidningen ut. 
Då hette den Fambonytt och sedan dess har tidningen 
delats ut till alla er hyresgäster regelbundet. Allt från en 
gång i månaden till – som idag – fyra gånger per år.

Om man bläddrar i gamla nummer slås man av  
att ämnena är lika aktuella nu som då. Det skiljer sig 
inte så mycket från vad vi skriver om i dag. Plötsligt 
förstår jag kollegan som lägger huvudet lite på sned 
och så snällt det bara går påpekar att ”det där har 
vi redan skrivit om i Familjär” när jag entusiastiskt 
presenterar mina nya idéer.

I din hand håller du nu en Familjär i ny kostym. 
En nyhet är att vi i varje nummer kommer ha en sida 
som vi har valt att kalla Inspiration. Där kommer vi ge 
dig enkla tips om hur du kan förenkla din vardag eller 
med små medel kan göra din lägenhet lite trevligare.  

Vårt fokus har alltid varit att erbjuda bra hem och 
hus till er som bor hos oss. Med en ny tidning vill vi 
bli ännu lite bättre för dig. Vi hoppas att du ska tycka 
att det här med att bo i hyresrätt faktiskt är ett bra och 
problemfritt sätt att bo.

 

Jenny Lundmark, Familjärredaktör 
jenny.lundmark@familjebostader.com

Ledare  Familjär görs av Familjebostäders kommunika-
tionsavdelning. 92 procent läser och gillar vår 
kundtidning, men vi slår oss inte till ro för det.
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Grönare hemma

 10 KRUKVÄXTER SOM TÅL SEMESTER 

Här är några växter som tål att du åker 
iväg på semester:

1. Aloe vera
2. Paradisträd (allergivänlig)
3. Gullranka
4. Monstera
5. Peperomia 
6. Sköldpaddstuva 
7. Zebrablad
8. Linspilea
9. Svärmorstunga (luftrenare)
10. Zamiakalla

 TVÄTTA FÖNSTER-SKOLA

Handen på hjärtat – fönstertvätt 
är kanske inte den roligaste syssel- 
sättningen i världen. Men med 
rätt teknik är det inte särskilt 
svårt. Sen är det också ganska 
härligt att se skillnaden före 
och efter!

1. Blanda några droppar disk-
medel med varmt vatten i en 
hink. Använd en trasa som 
inte luddar, gärna microfiber, 
och blöt den i vattnet.

2. Börja med att tvätta fönster-
bågen och gör sedan rent 
fönstret uppifrån och ner. 

3. Använd en fönsterskrapa 
med mjuk gummilist och dra 
från det övre vänstra hörnet 
till det högra, och vidare 
till det nedre högra hörnet. 
Upprepa nedåt tills hela 
rutan är ren.

4. Torka av gummilisten mellan 
varje dragning för att und-
vika vattenränder.

5. Torka fönsterkanterna och 
eventuella ränder med en 
torr trasa eller microfiberduk.

Är fönstret väldigt smutsigt kan 
du blanda en halv deciliter 
ättika i diskvattnet för att lösa 
upp fasta avlagringar. Det 
motverkar även beläggningar 
efter tvätten.

 HYDROPONISK ODLING 

I en hydroponisk odling använder man 
ingen jord. Växternas rötter lever istället 
i vatten eller bland Lecakulor. Sedan 
kopplas ett antal krukor samman med 
slangar och en luftpump ser till att vatten 
med näringslösning cirkulerar mellan 
dem. På det sättet får växterna alla 
ämnen som de behöver och som annars 
tas upp ur jorden.

 VI GILLAR SOL

De flesta kryddor, rosmarin, salvia, 
oregano och chili. Tomatplantor och 
hallonbuskar. Lavendel, lejongap, vit 
rosenskära och snötörel är blommor  
som trivs i ljuset.

 VI GILLAR SKUGGA

Olika sorters sallad, asiatiska blad-
grönsaker, spenat och broccoli. Vit 
löjtnantshjärta, vidjehortensia, astilbe 
och förgätmigej är blommor som trivs i 
skuggan.

kruka lecakulor snöre slang växt ovanför 
varandra

På KTH finns en stor 
hydroponisk odling 
med bland annat 
basilika och mynta. 

 Drömmen om  en egen köksträd-
gård kan bli verklig, även för den som 
bara har en liten balkong eller ett 
fönster. Det behövs faktiskt ganska små 
medel för att förvandla din lägenhet till 
ett prunkande växthus. Det är ju både 
trevligt och gott att kunna plocka lite 
basilika, oregano eller ett par mynta-
blad att använda i matlagningen. 

För dig som har lite utrymme 
hemma kan det kanske vara dags att 
testa hydroponisk odling, som har 
blivit mer populärt de senaste åren. 
Att odla hydroponiskt innebär att man 
odlar i vatten, helt utan jord. Krukor 
kopplas samman med slangar och 
med hjälp av en luftpump får växterna 
näringslösning. Fördelarna är många, 
bland annat att växterna kan plante-
ras tätare än vid odling i jord. Därför 
blir det större skördar på mindre yta. 
Dessutom växer hydroodlade plantor 
snabbare eftersom växten inte behöver 

lägga ner lika mycket energi på att 
utveckla ett rotsystem. 

På Kungliga Tekniska Högskolan, 
KTH, görs ett experiment med en stor 
hydroponisk kryddodling. 

– Vårt mål är att bli självförsörjande 
på färska kryddor. Basilika och mynta 
funkar jättebra, vissa andra sorter 
verkar något svårare att få ordning på, 
säger Gustaf Hallenius, köksmästare  
på Restaurang Q.

För den som tycker att det verkar 
krångligt går det exakt lika bra med 
traditionell odling i jord. På ganska 
kort tid går det att driva upp sina egna 
kryddor eller tomater i krukor i fönster 
och på balkong. Chili är också något 
som lämpar sig alldeles utmärkt för 
att odla hemma. En extra bonus är att 
chilifrukterna är väldigt vackra med 
färger som varierar från lila och brunt 
till orange och rött.

Lycka till!

Inspiration  Vill du odla mera hemma? Låt dig inspireras 
av hur du kan odla i fönster och på balkong. – Fönster
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Fars sta’ 
Mors sta’ 
Barnens sta’

 På 40- och 50-talen  sköt bostadsbyg-
gandet i Stockholm i höjden. Man talade om en 
revolution som kom från ett förändrat sätt att 
leva. Nya förorter ploppade upp som svampar ur 
jorden. Blackeberg, Vällingby, Hässelby, Bagar-
mossen, Västertorp, Bandhagen och Högdalen. 
Tunnelbanan på den södra sidan hade sin slutsta-
tion i Hökarängens centrum som invigdes 1950. 
Därefter låg ett stort outnyttjat skogsområde 
precis i utkanten av kommungränsen.

– Den gamla Farstavägen gick precis här, men 
den enda bebyggelsen i området var några små 
torp och en stor gård som idag finns bevarad som 
Farsta gård. Det fanns även en gammal folkskola 
här vid vägen, berättar Mats Hayen och pekar 
från gångvägen som går från centrumet över 
Farstavägen.

Under många år hade det varit stor bostads-
brist i Stockholm. År 1955 antogs stadsplanen för 
Farsta och året därpå började man bygga.  
Visionen var att skapa en stadsdel som kunde 
svara upp mot den nya, moderna familjens behov:

” Vår tids familjer karakteriseras främst av att det 
tidigare så obligatoriska hembiträdet försvunnit, 
tydligen för att aldrig mera återkomma. Därför 
måste nu och i framtiden husmodern själv klara 
familjens och hushållets skiftande bestyr. I ständigt 
stigande tempo kommer härtill, att husmodern 
också är yrkesarbetande utanför hemmet. Denna 
omställning av hemmets skötsel och drift riktar 
strålkastarna främst mot bostadens organisation     
och planläggning …” 

(Ur broschyren Farsta – samhälle och centrum  
i hjärtat av Söderort från 1959)

– Det var fint att bo i Farsta. Hyrorna var 
något högre än i närliggande områden och stan-
darden i lägenheterna var därtill. Min mamma 
Christa Hayen bodde som nyanländ i Sverige 

Flygfoto av Farsta centrum med omnejd från 1960. 
Visionen var att skapa en stadsdel som kunde svara 
upp mot den nya, moderna familjens behov.

Reportage  Vår historiske ciceron Mats Hayen från Stockholms stadsarkiv  
har tittat närmre på en stadsdel som byggdes för den nya moderna 
familjens behov. Häng med till Farsta!
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inneboende i Gubbängen och hon minns hur 
otroligt imponerande Farsta var i början.  
I Hökarängen hade många hus vedspis och 
gemensam toalett i källaren, men det var aldrig 
ett alternativ när man byggde Farsta, säger Mats 
Hayen och visar ett typiskt bostadsområde byggt 
i slutet av 50-talet.

Många bostadsområden i Farsta 
byggdes utifrån en idé som kallades 
grannskapsenhet och bestod av låga 
lamellhus som omfamnade högre 
punkthus i mitten. Tanken var att de 
som bodde i området skulle känna 
gemenskap och att det skulle vara lätt att umgås. 

Centrum invigdes 1960
Redan 1956 fanns det cirka 12 000 lägenheter i 
Farsta församling. Ytterligare 10 000 lägenheter 
tillfördes under 60-talet men därefter avstannade 
byggandet. Ett stort centrum invigdes 1960, med 
ett stort utbud av affärer, restauranger, biograf, 
bibliotek och parkeringsplatser för 2000 bilar.

– Det är också en intressant aspekt på det hela,  
hur antalet bilar fullkomligt exploderade under 
50-talet. På fyra år fördubblades antalet bilar i 
Stockholm och från att många cyklat på 40-talet 
körde man nu istället bil, säger Mats Hayen och 
menar att även det har varit en bidragande orsak 

till hur Stockholms stadsbild vuxit fram och 
förändrats med åren.

Idag har Stockholm en väl utbyggd kollektiv-
trafik och andelen cyklister ökar varje år. Staden 
som växer fram nu med nya bostäder och områ-
den byggs därför med ett mindre fokus på bilen.

70-talet var den stora villabyggnads-
epoken. Stockholms kommun tappade 
tiotusentals invånare på bara några år när 
många valde att bygga hus och flytta ut till 
Stockholms grannkommuner. Farsta och 
speciellt Farsta centrum hamnade senare i 
en nedgångsperiod men har återhämtat sig 

och idag händer det återigen mycket i Farstaom-
rådet. Centrumet med 160 butiker är ett av södra 
Stockholms mest besökta. Det planeras även för 
nya bostäder. Stockholms stad gör antagandet att 
Farsta kan komma att växa med flera tusen nya 
bostäder fram till 2030. 

”Allt för alla söder om söder”
I förra numret av Familjär lovade vi att berätta 
om en folkkär artist som flyttade från Värmland 
till Stockholm och Farsta. Vem var det?

– Så klart var det ju Monica Zetterlund jag 
syftade på. Under åren 1959-1961 bodde hon tre 
trappor upp i Familjebostäders hus på Forshaga-
gatan 22. Därefter flyttade hon in till söder och 

1. Farsta centrum  
invigdes 1960 med 
ett stort utbud av 
affärer, restauranger, 
biograf och bibliotek.

2. Mats Hayen visar 
platsen för den gamla 
Farstavägen, där 
det också fanns en 
gammal folkskola.

3. Broschyren Farsta – 
samhälle och centrum 
i hjärtat av Söderort 
visade visionen av en 
stadsdel som skulle 
passa den moderna 
familjen. 

4. De låga lamellhusen 
omfamnade innergår-
dar med punkthus och 
lekplatser.

1.

2.

3.

4.

bodde där tills hon gifte sig och flyttade ut på 
Lidingö, säger Mats Hayen och pekar mot en 
balkong som prunkar av växtlighet.

Men vad var det då som lockade Monica 
Zetterlund och alla de som valde att flytta ut till 
en helt ny stadsdel ca 20 minuters restid från 
Stockholms stadskärna? 

Om man ska tro broschyren från 1959 så var 
Farsta Fars sta’ där han skulle kunna bo nära 
de kontor, offentliga verk och industrier som 
erbjöd arbetsmöjligheter. Farsta var även Mors 
sta’ där lägenheterna låg nära såväl butiker 
med bröd, mjölk, och specerier som daghem 
och kollektiva tvättstugor men även lika goda 
möjligheter till shopping som innerstaden hade 
att erbjuda. Slutligen var Farsta även Barnens 
sta’ som innebar mer sol och frisk luft, kontakt 
med naturen och större rörelsefrihet att leka på 
lekplatser, bollplaner och i Magelungens naturre-
servat. Till det erbjöd Farsta centrum ”allt för alla 
söder om söder”. Säg den som kunde motstå att 
flytta till Farsta!

”Allt  
för alla 

söder om 
söder.”

Hallå där…
… Anders Jallai, deckarförfattare  
som växte upp i Familjebostäders  
hus på Molkomsbacken 26 i Farsta 
åren 60–72.

 Hur var det att växa upp i Farsta? 

– Det var jättefint med moderna, 
ljusa lägenheter och stort utbud 
av fotbollsplaner, lekparker och 
ungdomsgårdar. På vintern spolades 
fotbollsplanerna till isar som vi åkte 
skridskor på. Det fanns i stort sett allt 
man behövde som barn och ungdom 
i Farsta. Det kryllade dessutom av 
barnfamiljer. Det bästa var nog ändå 
det nybyggda centrumet som såg ut 
ungefär som i dag, men med lite mer 
plats mellan husen. Jag minns speciellt 
godisaffären som alltid besöktes före 
Tipsextra på lördag eftermiddag.

 Vilka är dina starkaste minnen av  
 Farsta på 60-talet? 

– Det är söndagsmatinéerna på 
biografen Fanfaren som låg i södra 
hörnet av centrum mot Storforsplan. 
Ofta visades Tarzan eller Svarta 
piraten med Errol Flynn. Då samlades 
alla barn i Farsta på ett och samma 
ställe; antingen på ett-bion eller tre- 
bion. Jag minns även korvgubbarna 
utanför tunnelbanan. Hade man fått 
en krona hemifrån så var eftermid- 
dagen räddad.

Anders skriver just nu på sin femte 
thriller om den f d underrättelse- 
officeren Anton Modin. Den kommer 
utspela sig bland annat på Molkoms-
backen 26 och i Farsta centrum.

  FAMILJEBOSTÄDER  
I FARSTA IDAG

Vi har 31 fastigheter med  
sammanlagt 2046 lägenheter. 

Byggår

1957: Järflotta 2, Ledarö 1

1958:  Brommö 4,  
Hammarö 6, 9 & 10,  
Ingarö 2, Järflotta 3,  
Ljusterö 1, Möja 2,  
Utö 2 & 4, Väddö 1

1959:  Hammarö 7, 8, 14 & 15, 
Oxnö 1, Spårö 3, Spårö 5

1960: Hammarö 13 & 16 

1964: Perstorp 1

1996: Onsö 1

2007: Utö 5

2009:  Spårö 6, Hammarö 18

2012: Kållandsö 4

2013: Sandhamn 1
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 Genom ett öppet  fönster bakom en fladd-
rande gardin hörs stoj och glada skratt från 
skolgården, men inne i klassrummet lyser flitens 
lampa. Det är sen eftermiddag och trots att skol-
dagen är slut för länge sedan sitter 15 elever med 
sina skolböcker uppslagna framför sig på bordet 
när Familjär besöker Läxhjälpen i Rågsveds-
skolan.

En elev pluggar spanska. En annan tragglar 
svensk grammatik. Två blir förhörda på sin  
engelskaläxa. 

– Last Monday I was late, 
testar en elev och tittar frå-
gande på sin läxhjälpare  
Faryana Asghari som nickar 
glatt eftersom det var rätt svar.

Mortada är 14 år och har 
gått på Läxhjälpen i snart ett 
år. För honom har det gett 
resultat.  

– Sen jag började på Läxhjälpen har jag  
höjt mitt betyg med 60 poäng! berättar han 
med ett leende och visar sin spanskaläxa, som 
idag är att skriva en kortare berättelse om en 
påhittad person.

 FAKTA

Stiftelsen Läxhjälpen startade 
2007 och är en icke vinstdri-
vande stiftelse som med stöd 
från företag erbjuder gratis 
läxhjälp i områden där antalet 
elever som har behörighet till 
gymnasiet är låg. Eleverna 
som får läxhjälp går i 8:an och 
9:an, och ligger långt ifrån eller 
på gränsen till att inte komma 
vidare till gymnasiet.

14-årige Mortada går på 
Läxhjälpen två eftermiddagar 

i veckan för att höja sina betyg 
och bli behörig till gymnasiet.

”Sen jag började  
på Läxhjälpen har  
jag höjt mitt betyg  
med 60 poäng.”

Hallå där…
… Lars Björk, Fastighetschef

 Varför sponsrar Familjebostäder  
 Läxhjälpen? 

– Som fastighetsägare är det 
inte bara viktigt att våra hyres-
gäster trivs i sina lägenheter utan 
att allting runt omkring boendet 
också fungerar. Därför försöker 
vi på olika sätt bidra till en positiv 
utveckling i bostadsområdena 
genom bland annat att sponsra 
verksamheter som gör skillnad.  
Det tycker vi att Läxhjälpen gör.

Läxhjälpen finns idag i flera städer i Sverige och 
bygger på att unga högskolestudenter träffar 
skolelever två eftermiddagar i veckan. Eleverna 
får erbjudande via lärarna i skolan. Därefter upp-
rättas ett kontrakt och en studieplan mellan elev 
och läxhjälpare med tydliga mål att höja betygen. 

Tandläkarstudenten Thomas arbetar sedan 
tre månader tillbaka som läxhjälpare. Han 
menar att det faktum att läxhjälparna själva är 
studenter bidrar till att skapa en annan typ av 

relation till eleverna. 
– Vi är inga lärare, vi jobbar 

med motivation och studieteknik. 
Jag tror det gör skillnad att man 
är nära i ålder, säger han. 

Thomas framhåller vikten av 
att det finns läxhjälp som inte 
kostar pengar.  

– Att Familjebostäder tillsam-
mans med andra företag gör 

det möjligt för barn som annars inte hade haft 
tillgång till läxhjälp är en viktig del av företagens 
samhällsansvar. Det gynnar ju alla att fler barn 
kommer in på gymnasiet, säger han och hamnar 
strax i en diskussion med Mortada om hur man 

Motivation  
och studieteknik
– Läxhjälpen  
gör skillnad

kan använda uttrycket ”förtjust i”.
För Mortada är det inte bara de två träffarna 

i veckan med Läxhjälpen som är förklaringen 
till hans höjda betyg, det har också gjort att han 
blivit mycket bättre på att plugga hemma.

– Förut när jag satte mig och skulle plugga 
tänkte jag alltid ”åh nej!”, nu tänker jag mer ”åh 
ja!”, säger han och skrattar. 

  TRE KORTA OM LÄXHJÄLPEN

• Läxhjälparna är noggrant utvalda universitets- och  
högskolestudenter som har olika bakgrund, erfarenheter 
och kommer från olika studieinriktningar.

• Som Läxhjälpare ska man vara en positiv förebild,  
någon för eleven att se upp till. 

• Läxhjälpen bidrar varje år till att hundratals elever  
lyckas höja sina betyg och klara skolan.

Familjär möter  Många barn behöver lite extra hjälp för att  
klara skolan. I Rinkeby och Rågsved sponsrar  
Familjebostäder Läxhjälpen. 
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Kärlek, studier och  
främmande länder

 Mireille van Driel  är 35 år och har bott i
sin 1,5:a sedan hon fick förstahandskontrakt via 
bostadskön 2007. Förra året bestämde hon sig för 
att flytta till Göteborg för att provbo med stora 
kärleken. Lägenheten på Brommaplan hyrde hon 
ut till en kompis som precis var hemkommen från 
utlandsstudier i Spanien. 

– Det kändes som en bra lösning i och med att 
det var någon jag kände. Vi skrev kontrakt på ett 
år, säger Mireille som jobbar med marknadsfö-
ring. Regler för andrahanduthyrning sökte hon 
efter på internet.

– Jag ville vara noggrann med att göra rätt. 
Man har ju hört skräckhistorier om personer 
som har lånat ut sin lägenhet och blivit av med 
kontraktet. Därför kollade jag upp reglerna 
supernoga, säger hon. Nyligen ringde hennes 
andrahandshyresgäst och berättade att spisen i 
lägenheten gått sönder. Som förstahandshyresgäst 
ansvarar man ytterst för lägenheten även under 
uthyrningstiden, men andrahandshyresgästen kan 

 VILKA REGLER GÄLLER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING?

Annika Hejde Palm, jurist på Familjebostäder
– För att få hyra ut i andra hand måste man ansöka om tillstånd. Det 
ges till exempel vid längre utlandsvistelse, om man ska inleda ett 
samboförhållande eller vid tillfälligt arbete och studier på annan ort. 
Säger vi nej kan vårt beslut prövas av Hyresnämnden. Tänk på att vid 
andrahandsuthyrning är förstahandshyresgästen ansvarig för att hyran 
betalas och för att andrahandshyresgästen följer våra regler. Läs mer 
på www.familjebostader.com om de regler som gäller eller kontakta vår 
kundservice om du vill veta mer.

  HUR VANLIGT ÄR DET ATT ANDRAHANDSUTHYRNING  
HAMNAR HOS HYRESNÄMNDEN?

Kristian Eriksson, Hyresråd vid Hyresnämnden i Stockholm
– Under förra året handlades 1 255 ärenden om uppsägningar.  

Orsakerna till uppsägning varierar men vanligt är mål där hyresgästen 
har hyrt ut sin lägenhet i andra hand utan värdens tillstånd. Uppskatt-
ningsvis 25-30 procent av målen gäller otillåten andrahandsuthyrning. 
Det händer även att hyresgästen hyrt ut till någon som stört grannar  
eller på andra sätt misskött lägenheten.

Annika Hejde Palm
Foto: A

m
jad Sheikh

 TÄNK ÄVEN PÅ

Vid andrahandsuthyrning är det inte tillåtet att ta ut en oskälig hyra. Om lägenheten hyrs ut fullt möblerad 
får man göra ett påslag om cirka 10 %. Andrahandshyresgäster kan vända sig till Hyresnämnden och få 
hyran prövad. Om Hyresnämnden anser att hyran är för hög kan den döma förstahandshyresgästen
att betala tillbaka en del av hyran.

sköta all kontakt med felanmälan.  
Vad är bäst med att få hyra ut sin 
lägenhet i andra hand?

– Jag tycker att det är toppen att ha 
möjligheten att provbo såhär så man 
kan känna efter om det funkar innan 
man fattar ett slutgiltigt beslut om flytt, 
säger hon.

Så funkar det  Ett förstahandskontrakt i Stockholm kan kännas som en 
jackpotvinst att hålla hårt i. Men håll inte alltför hårt.  
När spännande möjligheter dyker upp går det oftast att 
hyra ut sin lägenhet i andra hand. Så här funkar det!

− Andrahandsuthyrning
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 Nu råder full  renoveringsaktivitet i många 
hem. Golv ska täckas, möbler plockas undan och 
gamla dörrar hakas av. Hundratals nya kylar och 
spisar installeras i kök runt om i Stockholm. Under 
våren har tusentals beställningar av lägenhetsunder-
håll gjorts och i år har beställningar av golv ökat 
jämfört med förra året. 4000 kvadratmeter nytt 
linoleum- och parkettgolv kommer att läggas in.  
Och 1951 är ett årtal, men det är också det antal 
rum som nu får nya tapetvåder på väggarna. 

Rinkebyborna  
har sagt sitt…
Rinkebystråkets torg behövde  
ett namn och vilka var bäst läm-
pade att hitta på ett? Jo, Rinke-
byborna så klart! Under vintern 
arrangerades en namntävling 
och i mitten av maj utsåg en jury 
tre förslag som har lämnats över 
till Stadsbyggnadsnämnden, som 
fattar det slutgiltiga beslutet om 
vad torget ska heta.

Tre personer blev stolta 
ägare till varsin iPad som dela-
des ut av Familjebostäders vd 
Magdalena Bosson.

Özlem Mermer, vinnare med 
förslaget Världens torg

– Alla mina kompisar 
kommer från olika länder och 
kulturer och därför tycker jag att 
Världens torg skulle passa bra 
som namn.

Lars Boström, vinnare med 
förslaget Bytorget

– Jag tycker att Bytorget 
skulle passa. Alla kallar Rinkeby 
för byn. Det finns dessutom ordet 
by i många namn här i Rinkeby, 
därför tyckte jag att Bytorget var 
ett bra namn.

Aicha Ourjdal, vinnare med 
förslaget Sesamtorget

– Jag tänkte på Sverige som 
är ett öppet land. Vi är många 
från olika kulturer i Rinkeby och 
jag vill att man ska tänka på oss 
som en skatt och därför tänkte 
jag på ”Sesam öppna dig”.
 
—
Vill du veta torgets slutgiltiga 
namn? Håll utkik på:  
www.rinkebystraket.se

Projektet har pågått sedan i höstas och nu har det äntligen varit  
invigning för de konstverk som 39 sjundeklassare från Primaskolan  
i Farsta har skapat till kv Sandhamn. Uppe i luften och Under ytan 
heter verken som sitter i varsin port. Invigningen firades under 
pompa och ståt och med näsor till alla.

Det finns ungdomar 
med näsa för konst  
i ögonhöjd

1951  
är ett  
årtal  
– också

I mitten av maj var det öppet hus i 
vår visningslägenhet i Gyllene ratten. 
Sammanlagt bygger vi 166 lägenheter 
i Fruängen. I höst släpps sista etappen. 
Håll utkik på vår webbplats eller på 
www.bostad.stockholm.se

Visste du att…  Majkväll i Fruängen
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Hyresrätt med  
All Inclusive
 – Har alla hört  att det finns såser över  
sen veckan? Saffranssås och en till här som  
alla kan ta av!

Det är tidig lördagskväll och solen värmer 
fortfarande uteplatsen på husets baksida. Runt 
bordet sitter ett gäng ”Dunderbackare” och äter 
tillsammans. Grillen går varm och eftersom det  
är lördag ansvarar alla för sin egen mat. Annat  
är det i veckorna.

Kollektivhuset Dunderbacken har funnits 
sedan 2010. I kollektivets 61 lägenheter bor 70 

personer. I första hand vänder man sig till per-
soner över 40 år utan hemmavarande barn.

– Det är företrädesvis ensamstående, några 
yngre och ett underskott på män, säger Elisabet 
Rudhe och räknar hur många män som bor i 
fastigheten.

Dunderbacken är en kooperativ hyresrättsför-
ening och de boende är medlemmar. Alla hyres-
gäster har en egen lägenhet, men alla betalar även 
för gemensamhetsytor som exempelvis allrum, 
matsal, hobbyrum, gästlägenhet, gym och bastu. 

 – Hur känns det,  Emelie Wallin som 
tillsammans med man och två barn nu 
flyttar in i de nya stadsradhusen på 
Kransbindarvägen vid Telefonplan?

– Vi är jätteglada! Vi trodde aldrig 
att vi skulle ha chans att få ett kon-
trakt med bara sex års kötid, men  
det gick vägen och eftersom vi fick  

beskedet i december var det den finaste 
julklapp vi kunde få.

Vi ville gärna bo kvar i hyresrätt då 
vi inte är så händiga som ett husköp 
kräver. Dessutom vill vi helst spendera 
tid med barnen när vi är lediga och det 
ska bli fantastiskt att få så stor terrass!

 KVAR I STAN I SOMMAR?

Det finns massor av roliga saker att hitta 
på i Stockholm på sommaren; konserter, 
vernissage eller utflykter. Webbplatsen 
Gratis i Stockholm uppdateras dagligen 
och innehåller evenemang som arrang-
eras i huvudstadens alla hörn.  
Med gratisappen Upptäck Stockholm 
kan du välja mellan 1500 platser utom-
hus. Åk ut till någon av stadens vackra 
naturreservat, hitta till löpspår och 
utegym, ta med barnen till någon av  
stadens nära 300 lekplatser och park-
lekar, eller upptäck en ny favoritplats 
i stan. Nytt för i år är att appen visar 
platser nära dig och en ny sökfunktion.

Läs mer på www.gratisistockholm.nu och 
www.stockholm.se/upptackstockholm

Tipsa Familjärredaktionen:
familjar@familjebostader.com

Simskola  
på sommarlovet? 
Du vet väl att du som bor hos oss  
har rabatt på massor av roliga  
sommarlovsaktiviteter? Varför inte 
testa simskola, friidrott, fotboll,  
basket, parkour eller skateboard?
Vi vill särskilt tipsa om simskola på 
Spångabadet. Där har vi flera platser 
kvar! Simskola för barn 4–8 år, vecka 
26–27 och simsportkollo för barn 
8–14 år, veckorna 27, 32 och 33. 
På www.familjebostader.com kan du 
läsa mer om de olika aktiviteterna 
och om hur du anmäler dig.  
Vi önskar alla ett kul sommarlov!

En julklapp värd 
att vänta på

På gång  Vad händer? Familjebostäder planerar för 1 260 nya hyresrätter i Farsta och 
Svedmyra. Läs mer på www.familjebostader.com/uthyres/bostader/nyproduktion/

Boende  Tänk dig att du har din egen lägenhet, men också har tillgång till ett stort 
vardagsrum, matsal, hobbyrum och en härlig uteplats där du kan umgås  
och samarbeta med dina grannar. Det är vardagen för hyresgästerna  
i kollektivhuset Dunderbacken i Axelsberg.
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Sudoku

I nästa  
nummer
Mats Hayen har 
träffat 103-årige 
arkitekten Paul Percy 

som har ritat flera 
av Familjebostäders 
fastigheter, bland  
annat Kvarnskruven 1 
i Rinkeby. Paul berättar 
hur det var när miljon-
programmet byggdes 
under ett par intensiva 
år på 1960-talet.

Lös ett sudoku genom att 
placera ut siffrorna 1–9  
(1–4 för barn) på spelfältet 
så att varje siffra bara finns 
en gång per rad, en gång per 
kolumn och dessutom bara en 
gång per större ruta.

Gemenskap är en av grundtankarna 
på Dunderbacken. Bland annat är 
alla som bor i huset indelade i matlag 
som har kökstjänst vid tre tillfällen 
var sjätte vecka. De tre passen kan 
innebära matlagning, dukning eller 
diskning.

– Det är jättekul att laga mat ihop. 
Vi har ett fantastiskt fint kök och 
mycket av bogemenskapen kommer 
ifrån att man arbetar ihop. Sen äts 
det och sitts och pratas. Ofta sitter 
man kvar länge. Speciellt på fredagar 
då det även serveras efterrätt, säger 
Elisabet.

”Lite som All Inclusive”
Fritidssysselsättning är det sista med-
lemmarna behöver sakna. För den 
trädgårdsintresserade finns trädgårds-
gruppen som bland annat har gjort en 
stor örtträdgård och en tomatodling. 
För de händiga finns snickarbod, 
målarrum och syrum och en mycket 
aktiv textilgrupp. Den debattsugne 
har ”måndagsklubben” en gång i 

månaden dit olika föreläsare bjuds in 
med efterföljande diskussion. Det finns 
litteraturgrupp, miljöcirkel, filmklubb, 
pub och afternoon tea.

– Man kan leva ganska mycket 
av sitt liv här om man vill. Det är lite 
som All Inclusive fast utan pool, säger 
Elisabet och skrattar.

Sonja Rosenqvist stannar till och 
räcker fram en skål.

– Vill du smaka en rå rädisa Elisa-
bet? Jag provade att grilla dem men det 
var faktiskt inte alls så gott, säger hon 
och ler spjuveraktigt.

Aktiviteter på hemmaplan
Intresset för kollektivet har på senare 
tid blivit stort. Man har tagit emot stu-
diebesök från flera länder och en fransk 
tv-kanal är intresserad av att göra en 
dokumentär om livet i gemenskap.

– Jag tycker det bästa är att man har 
massor på hemmaplan som man annars 
måste gå ut för att hitta. Det är tryggt 
men också bra att man bestämmer själv 
precis hur delaktig man vill vara. 

1. Elisabet Rudhe har bott i kollektivet sedan 
starten 2010. 

2. Gäster är vanligt på Dunderbacken.  
Den här dagen är bland annat tre barnbarn 
på besök vid middagen.

3. På sommaren är det vanligt med grillkvällar.

2.1.

3.

 DUNDERBACKEN

Dunderbacken har 61 
lägenheter. Idag bor där 50 
kvinnor och 17 män. Alla 
hyresgäster måste vara med 
i både matlag och städlag. 
Dessutom måste man vara 
beredd att ingå i olika 
arbetsgrupper. Middag ser-
veras 5 dagar i veckan och 
kostar 30 kronor måndag 
till torsdag, och 40 kr på 
fredagar för då serveras 
även efterrätt. 
 Alla som är intresserade 
kan bli medlemmar, men 
för att få ett hyreskontrakt 
krävs att man tror på idén 
om kollektivhus. Intressenter 
blir kallade till intervju. 
Intresserad?  
Läs mer på: www.dunder-
backen.dinstudio.se

  KOLLEKTIVHUS  
I FAMILJEBOSTÄDERS BESTÅND

Dunderbacken, Axelsberg 
Inriktning 40+ utan hemmavarande barn

Sockenstugan, Skarpnäck  
Inriktning 40+ utan hemmavarande barn

Prästgårdshagen, Älvsjö – öppet för alla

Färdknäppen, Södermalm 
Inriktning 40+ utan hemmavarande barn

Sjöfarten, Hammarby Sjöstad  
Inriktning 40+ utan hemmavarande barn
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Vuxen – medelsvårt Barn

Följ oss på 
Facebook
fb.com/familjebostader.
stockholm

Korsord  Lös korsordet, skicka in den rätta raden tillsammans med ditt namn 
och adress, till ”Kryss”, Familjär, Box 92100, 120 07 Stockholm eller e-posta  
till familjar@familjebostader.com, senast den 18 augusti 2014. Bland de rätta 
svaren lottar vi ut fem vinnare som får två paket kaffe var.
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Oavsett vad du vill fråga oss på Familjebostäders kundservice är detta  
det enda nummer du behöver. Om du inte vill e-posta förstås. Då är adressen 

kontakt@familjebostader.com. Vi hörs!


