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familjär
Till  dig som är hyresgäsT hos Famil jebosTä der

Nummer 1. 2014

Tror du aTT du känner 
diTT sTockholm?

FasTigheTsjouren
– så Funkar deT!
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Varje år får nära på hälften av alla hyresgäster 
hos Familjebostäder en enkät hem i brevlådan där det 
är fritt fram att tycka vad man vill om oss som hyres-
värd. Jag vill bara säga en sak: ta chansen! Genom 
att berätta hur du tycker att vi sköter oss så hjälper du 
oss att bli bättre och det är precis vad vi vill. Bli bättre 
för dig! 

I april är det dags igen och i år kommer enkäten att 
delas ut i varannan port. Enkäten består av hundra 
frågor om hur ni upplever ert boende och hur väl vi ger 
service. Hundra frågor kan kanske låta mycket, men 
varje fråga är viktig och vi tittar på dem specifikt både 
områdesvis och för hela bolaget.

I förra årets enkät fick vi ett sämre betyg för ute-
miljön och städningen i våra fastigheter och områden. 
Därför har vi nu påbörjat arbetet med att förstärka 
rutinerna för uppföljning av så väl yttre som inre  skötsel 
och städning. Om du tycker till i årets enkät får vi 
 möjlighet att jämföra oss med föregående års enkät 
för att få veta om vi är på rätt väg att lyckas med vår 
 satsning.

Vårt mål är att du ska bo i välskötta fastigheter i 
rena, snygga och trygga områden. I avtalen ingår 
att marken kring fastigheten ska städas varje vecka. 
Skräp ska plockas och papperskorgar tömmas. 
Gemensamma utrymmen som tvättstugor, trapphus 
och entréer ska också städas varje vecka. 
Att du känner dig trygg i ditt boende är också 
 centralt. Under året kommer många att få en ny 
brandvarnare installerad i lägenheten. Totalt är det 
nära 10 000 lägenheter som ska få nya brand-
varnare. Den tillhör lägenhetens utrustning och kan 
rädda liv. 

I filmen Jerry Maguire från 1996 ber Tom Cruises 
rollkaraktär gång på gång att få hjälpa Cuba Goo-
ding Jr att lyckas (en roll som den sistnämnde faktiskt 
fick en Oscars statyett för). 

Help me help you! Visst är det okej om jag 
lånar den frasen?!

Visste du att ...

”Genom att berätta hur du tycker 
att vi sköter oss så hjälper du oss 
att bli bättre ...”

Sara Engström 
Enhetschef förvaltning

Vänliga hälsningar,
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är du 16–17 år ... 
... och vill jobba tre veckor i 
sommar med alina, jerem eller 
någon annan av familjebostä-
ders medarbetare?

Familjebostäder är en av stadens 
verksamheter som tar emot som-
marjobbare. 80 ungdomar kommer 
att få möjlighet att jobba i våra 
områden med att rensa ogräs, 
plocka skräp, måla utemöbler och 
inventera klotter. Ansökan görs 
senast den 27 mars på  
www.stockholm.se/sommarjobb

Vad häNder? 
TIllsammans med konsTnären Stina 
Wollter har 40-talet Rinkeby-
ungdomar jobbat med ljuskonst 
i form av ”gobos”, som är en 
projektion av en bild mot en fasad. 
Sex stora konstverk på temat ”Vad 
händer i Rinkeby?” har tagits 
fram. Konstverken ska bli en del av 
det nya Rinkebystråket.

NamNge Nya torget  
på  riNkebystråket!
BuTIker, resTauranGer och caféer på en levande handelsgata med 
ett litet torg. Det håller vi på att bygga för fullt. Hjälp oss att 
ge platsen ett nytt namn. Kom och träffa oss på Rinkeby Torg 
fredag 28 mars och 4 april.

Håll utkik på www.rinkebystråket.se

lag 9 VaNN 
 mataVfallskampeN
ToTalT 4,3 Ton maTaVfall och en ökning med 
280 procent jämfört med tidigare var 
resultatet av tävlingen Matavfallskam-
pen, som har pågått ca tre månader på 
Björksundsslingan i Bandhagen. ”Bus-
enkelt bara man får en grön nyckel” 
och ”pedagogiskt och motiverande 
upplägg” var några av reflektioner från 
vinnarlaget vid prisutdelningen. Nu 
utvärderas pilotprojektet och vi hoppas 
kunna fortsätta med Matavfallskampen 
i fler av våra bostadsområden.
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Det vi gör idag blir historia på sikt. Hur Stockholm en gång såg ut har betydelse för 
vad Stockholm är idag – men också för hur vår stad kommer att se ut i framtiden. 
I år kommer Familjär berätta om hur våra bostadsområden har vuxit fram.

VI fråGade er vad ni vill läsa mer om. 
I många av de svar som vi fick in 
uttrycktes en önskan om att få veta 
mer om hur våra fastigheter och 
bostadsområden har vuxit fram. 
Därför har vi tagit hjälp av Mats 
Hayen som är arkivarie och historiker 
på Stadsarkivet i Stockholm. Många 
känner kanske igen honom från 
tv-programmet ”Vem tror du att du 
är?” där kända svenskar får hjälp att 
släktforska. Under året kommer han 
vara vår ciceron när vi gör nedslag i 
några av våra bostadsområden för att 
söka reda på historien. 

– Jag tycker att det är viktigt att 
lyfta fram att historien inte bara 
skrivs av historikerna eller är något 
som ligger gömt i arkiven. Vi är 
alla en del av historien och det är 

 spännande att tänka att det vi gör 
idag också blir historia på sikt, säger 
Mats Hayen när vi besöker honom i 
Stadsarkivets lokaler på Kungsklip-
pan i Stockholm. 

för BarnrIka famIljer

Inför vårt möte har Mats Hayen varit 
ute i Frihamnen där Familjebostäders 
arkivhandlingar ligger bevarade. Han 
visar upp det registreringsbevis som 
undertecknades då bolaget startades 
1936. Familjebostäders uppdrag var 
att bygga bra bostäder för barnrika 
familjer med små ekonomiska resur-
ser. Under flera decennier hade det 
varit stor bostadsbrist och barnrike-
husen var en av flera politiska åtgär-
der. Några år därefter fattades även 
beslut om att bygga tunnelbanan för 

att kunna bebygga de stora outnytt-
jade skogsområdena utanför staden.

– Om man jämför med de flesta 
amerikanska städer så är de byggda 
för biltrafik medan det är tunnelba-
nan som styr utbyggnaden av Stock-
holm. Kring varje tunnelbanestation 
växte bebyggelsen fram. Vissa statio-
ner blev centrum i så kallade ABC-
städer, vilket då var en viktig idé inom 
stadsbyggnadsområdet.

I ABC-staden skulle det ingå 
arbetsplatser, bostäder och centrum. 
Intill tunnelbanestationen fanns cen-
trumbyggnader med shopping runt ett 
torg. Runt centrumet byggdes höga 
hus som en krans och bakom dem 
lägre hyreshus, radhus och villor.

Under 40-talet byggde Familjebo-
städer moderna låghus i bland annat 

Tror du att du känner 
ditt Stockholm?

en fasTIGheT är en yTa som är fastlagd 
av lantmäteriet och utgör en juridisk enhet. 
Redan på 1600-talet började innerstadens 
stadsdelar och kvarter döpas till ämnes-
namn. I Gamla stan fick kvarteren exempel-
vis namn från den grekiska och romerska 
mytologin; Ajax, Bacchus, Pollux och 
Phaeton. I Tallkrogen berättar gatu- och 
kvartersnamn om olympiaden där Maraton-
vägen ligger intill kvarteret Sprintern. Inom 
varje kvarter finns ofta flera fastigheter, till 
exempel Sprintern 1 och Sprintern 18. 

Att känna till fastighetsbeteckningen är vik-
tigt när man vill söka efter information om 
de byggnader som uppförts på platsen. 
På Stockholms stads webbplats finns kartor 
där man kan söka på adress och få reda 
på den aktuella fastighetsbeteckningen.

Visste du att?

Familjebostäder bildades för att bygga bra bostäder för barnrika familjer. 
Här är registreringsbeviset från 1936.
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sTockholms sTadsarkIV är ett av Sveri-
ges största arkiv. Sammanlagt finns 7 mil 
arkivhandlingar bevarade från stadens och 
länets myndigheter, föreningar och privat-
personer från 1400-talet fram till idag. 
Stadsarkivet finns som informationsresurs för 
invånare i Stockholm och hela landet. 

2011 utsågs Stockholms stads byggnads-
ritningar till Världsminne. Handlingarna 
består av ritningar och planer över huvud-
delen av alla hus som någonsin byggts 
eller byggts om i Stockholm under tidspe-
rioden 1713–1978. Det är mycket ovanligt 
att information om en stads arkitektoniska 
och byggnadsmässiga historia har beva-
rats på ett så samlat sätt som är fallet i 
Stockholm. I samlingens cirka 2,5 miljoner 
objekt kan du följa hela stadens utveckling 
från Karl XII:s tid och ända fram till slutet av 
1970-talet.
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Aspudden, Årsta och Abrahamsberg. 
Under 50-talet växte barnkullarna 
och välståndet ökade med en lång, 
ringlande bostadskö som följd. 
Familjebostäder byggde ut i Black-
eberg och Hässelby Strand i västerort 
och Bandhagen, Farsta, Högdalen 
och Rågsved i söderort.

Bland Mats Hayens arkiv-
handlingar finns Familjebostäders 
 styrelse- och revisionsberättelse som 
motsvarar dagens årsredovisning. 
1961 redovisas vilka hus som har 
byggts och hur många lägenheter 
som uppförts.

– År 1961 hade man färdigställt 
201 lägenheter och vid årets slut hade 
Familjebostäder 13 075 lägenheter 
om 41 668 rumsenheter. På den tiden 
räknades även köket som rum, berät-
tar Mats Hayen.

I mitten av 60-talet introducerades 
miljonprogrammet som var nästa led 
i att bygga bort bostadsköerna. Fast-
ighetsbyggandet sköt i höjden och 
Familjebostäder bidrog med tusen-
tals bostäder i Bollmora, Bredäng, 
 Jordbro, Rinkeby, Tensta, Vårberg 
och Vårby Gård.

– Men samtidigt som miljonpro-
grammen byggdes började stads-
befolkningen hitta till Stockholms 
grannkommuner. Dessutom blev det 

populärt att flytta ut på landet i den 
så kallade gröna vågen. Under 60- 
och 70-talen förlorade Stockholms 
kommun cirka 200 000 invånare 
vilket resulterade i att det blev lätt att 
få lägenhet men också att bostads-
byggandet avstannade, säger Mats 
Hayen.

sTockholm Växer

Idag står Stockholm inför nya utma-
ningar. Två busslaster nya stockhol-
mare flyttar in varje dag och på de 
flesta platser står det redan hus. Även 
om stora stadsutvecklingsprojekt som 
Norra Djurgårdsstaden och Årstafäl-
tet ger många nya bostäder behöver 
vi också förtäta intill befintlig bebyg-
gelse – något som ofta kan möta 
motstånd från dem som redan bor 
där. Mats Hayen tror att historien 
kan fylla en funktion när det gäller 
stadens fortsatta utbyggnad.

 – Jag tänker att ju mer kunskap vi 
har om historien desto bättre kan vi 
forma framtiden. Man kan lära sig av 
misstagen men också känna samhörig-
het. Få upp ögonen för vår egen roll i 
tiden och förstå att man är en del av 
något som har pågått länge. Det är ju 
faktiskt så att även mitt hus har varit 
nytt en gång i tiden, säger han. 

En annan sak som påverkar stads-
livet och planeringen av ny  bebyggelse 

är samhällets utveckling och ny 
teknik.

– Med nya levnadsvanor uppstår 
andra behov. Många skolungdomar 
har idag ingen skolmatsal utan får 
lunchkort och allt fler vuxna jobbar 
hemma vilket leder till behov av fler 
caféer och restauranger i områdena. 
Staden är i konstant förändring. 
Visst är det spännande! säger Mats 
Hayen.

 I nästa nummer av Familjär 
 kommer vi med Mats Hayens hjälp 
att ta avstamp i en fastighet i Farsta 
och berätta om hur stadsdelen växte 
fram. Han kommer att svara på hur 
namnet Farsta kom till och om det 
är sant att en av Sveriges genom 
tiderna mest folkkära artister bodde 
som hyresgäst hos Familjebostäder 
när hon flyttade till Stockholm från 
Värmland. Nästa nummer av  Familjär 
kommer i mitten av juni.

I ABC-staden skulle det ingå arbetsplatser, bostäder och centrum med kringliggande bostadshus.

I perioder har bostadsbristen varit stor i Stock-
holm. 1946 satte man på stadsplanekontorets 
initiativ upp affischer på landets järnvägsstationer 
där man varnade för inflyttning till Stockholm. 

Tre TIps för dig som själv vill söka informa-
tion eller bidra med din egen historia:

www.ssa.stockholm.se

www.stockholmskallan.se

www.raa.se/hitta-information/ 
bebyggelseregistret

tips!

a
ffisch från stockholm

s stadsm
useum

s sam
lingar.
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I juni 2010 kom hundratals Farsta Strandsbor till Boendedialogen för att tycka 
till om sin stadsdel. Resultatet blev bland annat bättre belysning, upprustade 
lekplatser och en eka.

ROPEn SKAllA – EKOR TIll AllA!

som ordförande i den lokala hyresgäst-
föreningen var Maud Hydén Ekroth 
engagerad när Boendedialogen kom 
till Farsta Strand 2010. De boende 
fick sätta upp förslagslappar på en 
tavla. Det var där som några i områ-
det önskade sig en båt till strandpro-
menaden vid sjön Magelungen, som 
ligger i närheten. 

– Familjebostäder nappade direkt 
och sen dröjde det inte lång tid innan 
vi fick en eka. Den första sommaren 
var det kö i utlåningen och vi fick 
sätta en maxgräns på tre timmar så 
att alla som ville skulle få möjlighet 
att nyttja båten, säger Maud och 

skrattar gott åt minnet.
Enligt Maud så är ekan väldigt 

uppskattad av familjer med barn, 
väninnor på sightseeing och ungdo-
mar som vill fiska. Tyvärr blev ekan 
stulen av någon som sågade av trädet 
som den låg fastlåst vid. Under en 
period var området utan båt, men 
för ett tag sen blev den upphittad 
och återlämnad. Så snart det blir vår 
kommer den sjösättas igen.

– Båten tillför mycket glädje för 
området. Det känns fint att en hyres-
värd i allmännyttan kan erbjuda sina 
hyresgäster en sån förmån, säger 
Maud.

BoendedIaloGen Besöker sTadsdelar 
för att samla in synpunkter och vad som 
är bra och vad som kan bli bättre. nu är 
det dags för återkoppling i Högdalen och 
Fruängen och en återkomst till Rågsved

åTerkopplInG: 

Högdalen 17 maj 
Fruängen 24 maj

åTerkomsT: 

Rågsved 10 maj

Anders Olofsson är husvärd i Farsta Strand där Maud Hydén Ekroth är ordförande i lokala hyresgästföreningen. Till våren 
kommer de sjösätta båten Ekan som Familjebostäder köpte till området efter önskemål under Boendedialogen i juni 2010.

boendedialogen
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Sedan fem år tillbaka jobbar åtta unga personer med att informera om hur 
man ska agera när det börjar brinna. Familjär var med när brandvärden 
Fadime besökte ett gäng femteklassare.

– en mun, en näsa och TVå öGon. 112. 
Det är så man kan komma ihåg 
telefonnumret man ska ringa om det 
börjar brinna, säger Fadime Izgi och 
pekar allvarligt med fingrarna på sin 
mun, näsa och sen på ögonen.

Det är torsdag förmiddag och 
Fadime är ute i Hässelby Villastads 
skola för att prata med samtliga 
elever i årskurs 5 om vad man ska 
göra om det börjar brinna. Fadime 
är en av åtta brandinformatörer 
som på uppdrag av de kommunala 
bostadsbolagen och Storstockholms 
brandförsvar utbildar olika mål-
grupper i brandkunskap – allt från 
förskolebarn till nyanlända svenskar 
och olika  föreningar. 

BrandVärdarna Informerar

Projektet ” Brand- och säkerhetsinfor-
matörer” startade efter den tragiska 
branden i Rinkeby år 2009 där sju 
personer omkom. Under perioder har 
brandvärdarna även knackat dörr 
i bostadsområden och informerat 
hyresgäster om hur man ska agera 
vid brand.

– En brandman måste vara klar och 
redo att lämna brandstationen på 90 
sekunder efter att larmet har gått. Det 
gäller oavsett om man ligger och sover 
eller sitter på toaletten, säger Fadime 
och får skoleleverna att skratta.

Hon berättar att brandkåren ska 
vara på plats cirka 10 minuter efter 
att larmet har inkommit och att man 
vid brand klarar sig upp till en timme i 
sin lägenhet. Det som är allra viktigast 

att komma ihåg är att aldrig lämna 
 dörren ut mot trapphuset öppen.

– Om det börjar brinna hos gran-
nen ska ni inte gå ut. Stäng dörren och 
stanna hemma. Om grannen lämnar 
dörren öppen till lägenheten och det 
brinner blir trapphuset snabbt rökfyllt 
och man överlever bara 3–5 andetag 
av den skadliga röken, säger Fadime 
och svarar sen på flera frågor om vad 
brandmän har för arbetsuppgifter.

Fadime frågar Julia som går i 
 klassen om hon vill hjälpa till att visa 
hur man använder en brandspruta. 
 Tillsammans visar de hur man ska ta 
bort säkringen, skruva och trycka för 
att sen rikta slangen mot brandens bas.

– Det var spännande för jag visste 
inte hur man skulle rädda liv, så jag 
tycker att det var jättebra saker att få 
lära sig, säger Julia efter lektionen slut.

Fadime Izgi utbildar skolelever i årskurs 5 i brandkunskap genom att berätta om brandkårens 
arbete och genom att visa en film.

 · Spis

 · Levande ljus

 · Sängrökning

 · Elektrisk utrustning

uppdrag 112
– pa liv och dod

4 Vanligaste 
brandorsakerna  
i hemmet:

famIljeBosTäder ansVarar för att utrusta 
alla lägenheter med brandvarnare. I år är 
det dags att byta ut brandvarnarna som 
sattes in 2009 eller tidigare. Totalt får näs-
tan 10 000 lägenheter sina brandvarnare 
utbytta. Arbetet har påbörjats i Rinkeby och 
sker sedan etappvis under hela året och en 
bit in på nästa år.

byte aV brandVarnare
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skulpTuren BesTår av figurer som har 
gjorts i lera och som sitter på en bit 
sågad ek. Alltihop har sen gjutits i 
brons. Konstnären Hans Peterson 
lutar sig nära och studerar sina 
figurer. 

– Jag har åkt hit nån gång tidigare 
för att titta till dem. Det är spännande 
att se hur färgen på bronsen förändras 
över tid, säger han och borstar bort 
lite smuts som ligger på Varginnan 
Tuss nos.

Tuss var benämningen på nordbor-
nas stora fiende i naturen – vargen. Ett 
stenkast från parken där skulpturen 
står ligger en gata med namn Tussmö-
tevägen, som troligen fått sitt namn 
efter torpet Tussmötet. Tussen hade 
troligen haft en av sina vandringsleder 

förbi torpet, som revs 1937 och läm-
nade plats åt biografen Tuss. Detta var 
någonting som Hans Peterson någon 
gång hört talas om, och när han fick 
uppdraget att skissa på ett konstverk 
till platsen kopplade han ihop histo-
rien om Tuss med två andra historier 
som utspelats i området.

– ”Min vän shejken i Stureby” är 
en välkänd ungdomsbok av Ulf Stark 
som handlar om ett barn som räddar 
pappans persiennverksamhet genom 
att locka en shejk till Stureby, säger 
Hans.

Sten Sture d y är hjälten vid slaget 
i Brännkyrka 1518 och den som har 
fått ge namn till Stureby. Därför är 
det just han som fått ta plats bredvid 
de andra två. 

– De här mer eller mindre fiktiva 
 personerna står allihop för varsin 
spännande historia och markerar 
varsin historisk epok, säger Hans.

Konstverket som heter Varginnan, 
Shejken och Sten Sture står på en 
sockel av roslagssten. Intill den finns 
en likadan sockel där betraktaren kan 
slå sig ner och markera sin egen tid i 
historien. Konstnären slår sig ner och 
studerar figurerna.

– Varginnan Tuss ser arg ut och 
shejken ser ut som att han har hamnat 
lite fel. Sten Sture ser lite förvånad ut, 
som att han funderar över ”jaha, hur 
gick det där då”? säger konstnären 
Hans Peterson.

Varginnan, shejken och Sten Sture den yngre sitter på rad med 
utsikt över den lilla parken. I Stureby finns konstverket där alla 
figurer har en koppling till platsen samtidigt som de markerar 
varsin historisk epok.

En RADDA  
HISTORISKA FIGURER

fakTa hans peTerson: Född 1953. Har en examen från Kungliga Konsthögskolans 
 Skulpturavdelning (KKH) Stockholm. Har haft flera offentliga uppdrag, utställningar och projekt.

VI loTTar uT fem e-Böcker aV ulf sTarks 

”mIn Vän shejken I sTureBy” samT fem 

dVd-fIlmer Baserade på Boken. Boken 
skrevs 1995 och räknas som en modern 
klassiker. Ulf Stark föddes 1944 och växte 
upp i förorten Stureby, söder om Stock-
holm. Han skrev diktsamlingen ”Ett hål till 
livet” när han var 19 år. Den första barn-
boken skrevs -74 och hette  ”Petter och den 
röda fågeln” men det stora genom brottet 
kom 1984 då han vann Bonniers Junior-
förlags barnbokspristävling med boken 
”Dårfinkar och dönickar”. Han har skrivit 
bland annat ”Jaguaren”, ”Kan du vissla 
Johanna?” och ”Min vän Percys magiska 
gymnastikskor”.

VIll du Vara med I uTloTTnInGen? Skicka 
in namn och adress till Familjebostäder, 
Box 92 100, 120 07 Stockholm eller 
mejl familjar@familjebostader.com. Märk 
med ”Stureby”. Ange i brevet om du vill ha 
e-bok eller dvd-film.

Var med i Vår utlottning!
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In genom dörrar. Upp på vindar. Ner i källare och under hyresgästers diskbänkar. 
Det letas än här och letas än där. Alla tänkbara situationer som kan uppstå måste 
avhjälpas och en stor del av arbetstiden går ut på att vara detektiv. Vi har följt 
med Fastighetsjouren.

Fastighetsjouren  
– Så funkar det!

Mattias norén är drifttekniker på Fastighetsjouren. De servar många olika fastighetsvärdar i Storstockholm och uppdragen de får 
kan skilja sig mycket åt. Här undersöker han vilken fläkt i ett driftsystem som har gått sönder.
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deT är lördaG morGon och Mattias 
Norén är på väg till Rinkeby. På 
uppdragslistan står hittills en trasig 
fläkt, ett rör under en diskbänk som 
sprungit läck, en spräckt toalettstol 
och en översvämning i en tvättstuga. 
Han börjar med diskbänken.

– Hej. Är det du som har ringt om 
ett rör, frågar Mattias när hyresgästen 
öppnar dörren.

Vi blir insläppta i köket och genast 
ser Mattias vad som behöver göras. 
Han sätter fart mot husets källarvå-
ning för att försöka hitta kranen där 
man stänger av vattnet för lägenhets-
längan. 

Efter en stunds letande har han 
kommit fram till vilken kran som går 
vart och drar åt med en skiftnyckel. 
Tillbaka i lägenheten ser han till att 
spola ur det vatten som finns kvar i 
kranarna innan han kan börja jobba. 
Det krävs byte av en så kallad ballofix 
– kulventil – men eftersom hyresgästen 
dragit åt rören när han själv försökt 
att avhjälpa läckan så har rören ska-
dats så pass att även de måste bytas ut.

– Det är svårt att säga exakt hur man 
ska göra när ett rör går sönder, men 
det är viktigt att skydda golvet så 
att det inte blir skadat och att vatten 
rinner ner till grannen. Har man inte 
kunskapen så bör man nog mecka så 
lite som möjligt. Den hyresgäst som 
själv orsakat skadan kan bli debiterad 
kostnaden från sin hyresvärd, säger 
Mattias medan han letar efter rätt 
storlek på kulventil.

skadaT rör

Tyvärr visar det sig att han saknar rätt 
storlek i bilen och att röret är för ska-
dat. Strax börjar vattnet forsa ut igen. 
Mattias får ringa in till larmcentralen 
och be dem skicka en rörspecialist 
som har de grejer som behövs. Där-
efter tackar han för sig och skyndar 
vidare till nästa jobb.

I Spånga bor ett par som ringt 
om en trasig toalettstol. När Mattias 
kommer dit visar det sig att det är 
vattenbehållaren som spruckit. Han 
skruvar åt vattnet vid avstängnings-
ventilen längs med golvet och säger 

åt paret att ringa sin värd på måndag 
morgon.

– Enligt våra avtal byter vi endast 
ut toalettstolar som har gått sönder 
i röret så att det riskerar att bli stor 
översvämning. En toalett med den 

Fastighetsjouren  
– Så funkar det!

Om ett rör går sönder är det viktigt att försöka 
leda bort vattnet från det som läcker. Ibland 
kan det fungera att lossa dammsugarslangen 
från dammsugaren och sätta slangen över det 
trasiga röret och leda vattnet till avloppet.

Mattias norén letar i bilen efter rätt storlek på kulventil för att kunna plugga igen ett trasigt rör under en diskbänk.
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här typen av skada går att använda 
genom att skölja med en hink vatten 
då man har gjort sina behov, säger 
Mattias och skyndar vidare.

Fastighetsjouren tar emot akuta 
felanmälningar när Familjebostäders 
kundservice har stängt, det vill säga 
på kvällar, nätter och helger. Varje 
månad tar de emot 600–800 samtal 
från Familjebostäders hyresgäster. 
Det vanligaste man ringer om är 
stopp i avlopp, låsfel, fastigheter som 
är utan ström och krossade glasrutor. 

Mattias är redan på väg till nästa 
jobb. Det är en fläkt som inte fung-
erar och nu blir det detektivarbete på 
hög nivå.

– Hus är byggda på många olika 
sätt och vi möter därför många olika 
driftsystem. Det är inte alltid som det 
går att läsa sig till var saker finns. Mitt 
jobb är mycket letande och gissande, 

säger Mattias och undersöker om 
fläktrummet finns bakom en röd dörr. 

För att jobba som jourmontör 
– eller drifttekniker som Mattias är – 
krävs att man kan mycket om mycket. 
När det kniper kan han ta hjälp av 
jourledaren som sitter inne på larm-
centralen. Mycket handlar också om 
avtalet som är tecknat mellan fastig-
hetsägaren och Fastighetsjouren. I en 
så kallad åtgärdsplan står vilken typ 
av jobb Fastighetsjouren ska utföra.

– Själva vitsen är ju att vi ska 
avlasta företaget som anlitar oss. Vid 
hyresrätt är det oftast fastighetsägaren 
som står för kostnaden om skadan 
inte är självförvållad. Fast det är vik-
tigt att alltid ha en hemförsäkring, för 
den täcker oftast många av de skador 
vi åker på, säger Mattias och lämnar 
oss för att åka vidare mot den över-
svämmade tvättstugan.

Hallå där!
peTer WIckBerG, enheTschef  
TeknIk & säkerheT

Vad ska man 
tänka på 
när man tar 
kontakt med 
fastighets-
jouren?

Du tar kontakt med Fastighetsjouren när 
det uppstår ett akut fel på tider då Familje-
bostäders Kundservice har stängt. Fastig-
hetsjouren åtgärdar fel som kan innebära 
skada eller risk för skada på fastighet, 
person eller egendom. Vid fel eller driftstör-
ningar som kan medföra allvarliga skador 
åtgärdas dessa direkt av Fastighetsjourens 
personal. Det vanligaste är att jouren gör 
en provisorisk reparation som sedan följs 
upp och slutförs av Familjebostäder på 
kontorstid.

För att kunna laga ett läckande rör under en diskbänk, måste man stänga av vattnet. Mattias norén försöker lista ut vilket rör som 
leder vatten till lägenheten där det är problem.
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när ska du ringa 
 fastighetsjouren?

anmäl akut till 
 Fastighetsjouren

 ✔ aVlopp: Stopp i avlopp med 
stigande vatten. Vattnet rinner 
inte ner i avlopp och risk finns 
för vattenskada eller person-
skada.

 ✔ el: Helt strömlös lägenhet 
/ trapphus eller skada på 
 elledning. Risk finns för  
personskada.

 ✔ Glas: Krossad glasruta. Risk 
för personskada eller inbrott.

 ✔ skadeGörelse: Skada på fast 
egendom som innebär risk för 
personskada eller inbrott.

 ✔ sopor: Stopp i sopnedkast mer 
än 24 timmar före ordinarie 
öppettid hos Familjebostäder.

 ✔ VaTTen: Vatten strömmar från 
t ex ledning.

 ✔ VITVaror: Kyl, frys eller spis är 
helt ur funktion.

 ✔ TVäTTsTuGa: Strömlös tvättstuga 
eller större fel på tvättutrust-
ningen så att tvättstugeutrust-
ningen inte går att använda, 
åtgärdas.

Vänta och Felanmäl 
till  Familjebostäder 

 ✘ aVlopp: Vattnet rinner långsamt 
i avloppet men det är inte helt 
stopp.

 ✘ el: Automatsäkring eller propp 
i lägenhetens proppskåp har 
löst ut.

 ✘ Glas: Spricka i glasruta.

 ✘ skadeGörelse: Klotter eller annan 
skada där det inte finns risk 
för inbrott, stöld eller person-
skada.

 ✘ sopor: Stopp i sopnedkast 
mindre än 24 timmar före 
ordinarie öppettid hos 
 Familjebostäder.

 ✘ VaTTen: Droppande kran.

 ✘ VITVaror: Trasig lampa i kyl 
eller frys. Spisplatta eller ugn 
 fungerar ej.

 ✘ TVäTTsTuGa: Inlåst tvätt åtgärdas 
ej förutom då efterföljande 
dygn är helgdag 

Dessa fel är inte att betrakta som akuta fel 
utan felanmäls till Familjebostäder via Mina 
sidor eller genom att ringa Kundservice. 
Tänk på att du kan få stå för kostnaden om 
Fastighetsjouren åker ut på ett jobb som inte 
är akut.

när det är akut och vår Kundservice har stängt 
ringer du Fastighetsjouren på telefonnummer 
08-657 64 60. 
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VälkommeN hem!

under Våren lanserar Familjebostäder 
en helt ny webbplats. Det finns många 
förbättringar och tjänster som ska 
förenkla vardagen för Familjebostä-
ders hyresgäster.

– Den nya webbplatsen är inte 
bara snyggare och mer praktisk. Den 
är även responsiv vilket innebär att 
den fungerar lika bra på mobilen som 
på läsplatta eller på dator, säger Mia 
som är kommunikatör och utveck-
lingsansvarig för webb på Familjebo-
städer.

Framförallt är både utseende och 
innehåll på den nya webbplatsen 
framtaget utifrån våra hyresgästers 
behov och önskemål. Våra hyresgäs-

ter har tyckt till 
både i under-
sökningar och i 
fokusgrupper.

Det kommer 
att vara lättare 
att hitta den 
information man 
behöver vid olika 
tillfällen – till 

exempel om man är nyinflyttad eller 
vill byta bostad. Dessutom har tjäns-
terna på Mina sidor förbättrats och 
gjorts tydligare för att förenkla varda-
gen för alla hyresgäster.

– Nu kan du lätt göra en felan-
mälan, boka tvättstuga eller kika på 
vår nyproduktion när det passar dig, 
säger Mia.

Precis som tidigare kan du logga 
in på Mina sidor antingen med ditt 
avtalsnummer eller med ditt person-
nummer.

snyGG, Bra och funkar öVerallT, deT 

låTer ju jäTTeBra! så när kommer VI 

på rIkTIGT aTT få sTIfTa BekanTskap 

med famIljeBosTäders nya WeBBplaTs?

–Den nya webben lanseras i april. Det 
ska bli jättespännande! I somras fick 
ett antal hyresgäster testa en prototyp 
av den nya webben och då verkade 
det som att vi hade landat rätt. Men 
nu är det snart dags för sanningens 
minut, säger Mia.

Välkommen in och titta runt och 
logga in på Mina sidor! Och passa 

gärna på att ge feedback! Ett antal 
ytterligare förbättringar ligger redan i 
plan under året och har du tankar och 
idéer har du möjlighet att påverka 
utvecklingen. 

Tillsammans med hyresavin kom-
mer en guide till innehållet och den 
nya strukturen.

Responsiv, praktisk och med syfte att förenkla din vardag. Snart står 
vi redo att visa upp vår helt nya webbplats. Välkomna in!

Snart är det dags för sanningens minut då vi i vår lanserar vår nya webbplats. 

Den nya webbplatsen är responsiv vilket 
innebär att den fungerar lika bra på mobilen 
som på läsplatta och dator.Mia Wester Carlsson.

NYA SIDA


