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Härliga höst!
Hos mig har det alltid funnits en särskild känsla när 
hösten kommer och jag får starta upp en ny ”termin” 
efter att ha laddat batterierna under sommaren. Jag 
känner mig fylld av energi och lust inför allt som finns 
att göra och njuta av. I år känns det särskilt inspire-
rande att komma tillbaka efter semestern eftersom jag 
fått chansen att, som vd, bidra till Familjebostäders 
utveckling framöver. De stora uppdrag bolaget fått, att 
bygga tusentals lägenheter och att utveckla befintliga 
stadsdelar, är inte något som åstadkoms på en kaffe-
rast. Det är ett mycket långsiktigt, omfattande och ge-
diget arbete som pågår med väldigt många människor 
involverade. Att få vara med i detta och dra sitt strå till 
stacken för Stockholms utveckling känns väldigt stort 
och fantastiskt roligt.

I det här numret av Familjär kan du bl a läsa om 
hur Stockholm växer så det knakar men också om 
våra satsningar på konst i olika stadsdelar. Du kan 
också få lite tips om hur du kan göra hösten ännu 
mysigare genom att förändra belysningen i din lägen-
het. Missa inte reportaget om våra rekordhyresgäster, 
att de varit Familjebostäder trogna så länge gläder mig 
särskilt mycket. Det är våra hyresgästers trygghet och 
trivsel som ligger mig varmast om hjärtat.

Jag önskar dig en mysig höst och en inspirerande 
 läsning!

anette sand, VD, Familjebostäder

Höst 2015 



Visste du att…  

Nu erbjuder vi   
kompiskontrakt
 
 I våras blev  det klart att Stockholms  
 bostadsbolag ska erbjuda kompiskontrakt 
för att förenkla för unga att få en bostad. 
 Kompiskontrakten är lägenheter som förmed-
las till unga mellan 18 och 25 år som vill dela 
lägenhet. Familjebostäder har tecknat kontrakt 
med fyra kompispar och under hösten kommer 
Familjärredaktionen så klart att besöka dem 
för att berätta hur det funkar!

Låten om Rinkeby 
heter ”Där vi bor” 
(Rinkeby)

I våras utlyste Familjebostäder en tävling om 
bästa låten om Rinkeby. Vann gjorde "Där 
vi bor" (Rinkeby) av rapgruppen F.Y.R.E. 
Vinnarlåten har nu spelats in och producerats 
av stjärnproducenten K-One, som bland 
annat var med och gjorde Sanna Nielsens 
melodifestivalvinnare 2014. Nu kan du 
lyssna på "Där vi bor" (Rinkeby) på bland 
annat Spotify.

Bra sommarjobbat!
Under sommaren har vi haft 80 
sommarjobbare som har hjälpt till 
med allt från städning och målning 
till att göra fint i våra rabatter. Tack 
alla för ett superbra jobb! Under mars 
månad kan alla som är 16–19 år söka 
sommarjobb på Familjebostäder. Håll 
utkik på Stockholm stads webb så 
kanske vi ses nästa år!

Lyssna!

Miljöstugekonst 
i  Rågsved

För andra sommaren i rad skapade ungdomar 
ett konstverk på en miljöstuga i Rågsved. 
Mosaikmönstret skildrar Stockholm som 
en klimatsmart och ekonomisk hållbar stad 
och du hittar både cyklar, bussar, bikupor 
och en elkabel som värmer upp jorden. 
Remakebolaget, som tillsammans med 
Familjebostäder och Enskede-Årsta-Vantörs 
stadsdelsförvaltning, står bakom satsningen 
tycker att årets projekt varit mycket lyckat. 

– Det blev jättebra att sommarjobbarna 
kunde få vara med och påverka motivet. Det 
har varit väldigt roligt och vårt arbete känns 
verkligen meningsfullt, säger Helen Rydberg, 
som är en av grundarna till Remakebolaget.

Se!

Du kan få hjälp 
med objudna 
gäster

Skulle du drabbas av skade-
djur i lägenheten; silverfiskar, 
päls  ängrar eller vägglöss, har 
 Familjebostäder ett avtal med 
Anticimex, vilket innebär att vi står 
för alla kostnader för saneringen. 
Kontakta Anticimex direkt på 
075-245 10 00 eller felanmäl via 
e-post: kundservice@anticimex.se.
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Ljusinspiration 
för ditt hem

 Han är ljusdesignern  som har 
ljussatt Ishotellet i Jukkasjärvi och 
Nordic Light Hotel i Stockholm. Bak-
grunden har han i teatervärlden och det 
är också där han hämtar inspiration.

– Jag tycker att man ska se hem-
met som en teaterscen. Precis som när 
handlingen växlar från ett månbelyst 
landskap till en upplyst middagsscen så 
kan man anpassa ljuset i sitt hem efter 
vad man vill ha för stämning, säger Kai 
och visar oss runt i den stora hyresrät-
ten på Södermalm. 

STYR MED DIMMER
Kais första och viktigaste tips för ett 
trivsamt och användbart hem är att se 
till att kunna styra belysningen. Det 
gör man enkelt med en dimmer som 
kan anpassa belysningen efter vad man 
ska göra i rummet just för tillfället. 
Tv-tittande, lek, läsning eller städning. 
Olika sysslor kräver olika ljus. 

– Det allra viktigaste är att kunna 
 reglera ljusstyrkan. Det borde egent-
ligen vara lika självklart som att 
kontrollera volymen på stereon, säger 
Kai som med hjälp av dimmers styr 
varenda lampa i sitt hem – utom den 
över spisen.

En dimmer installeras med hjälp av 
en certifierad elektriker eller så köper 
man en adapter med dimmerfunktion 
som enkelt sätts i eluttaget. Dimmer 
ger ljus som passar vid olika  tillfällen 
och dessutom spar det energi. En 
lampa som dimras ner med 5 procent 
håller dubbelt så länge berättar Kai. 

ANVÄND OLIKA LJUSKÄLLOR
Kai visar hur han kombinerar olika 
ljuskällor i rummen. Han blandar fritt; 
stora taklampor, små punktbelysningar, 
ljusslingor och stearinljus. Mängden 
dagsljus, och vad det är för aktivitet 
som pågår, styr hans val. 

”Måla om” med en färgad spotlight eller ändra form på 
rummet med hjälp av en ljusslinga. Familjär har varit hemma 
hos ljusexperten Kai Piippo som ger sina bästa tips för ett 
trivsamt och användbart hem.

 KAI PIIPPO

Ålder: 48 år.

Yrke: Ljusdesigner.

Familj: Gift och tre barn.

Bor: Lägenhet på Södermalm. 

Fritid: Fotografering, samt familj 
och vänner, gärna kombinerat.

Favoritljus/lampa: Bumlingen 
i mässing från ateljé Lyktan och 
Galax av Jonas Bohlin/Örsjö 
Belysning.

Inspiration   Kai Piippos viktigaste tips är att 
styra belysningen i hemmet med 
en dimmer.Ljussättning
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   FEM TIPS OM LJUSSÄTTNING

1. Reglera ljuskällor, även de små, med hjälp av 
en dimmer.

2. Ha aldrig ljuskällan på maximalt – om man 
dimrar ner en lampa med 5 % fördubblas 
lampas livslängd. 

3. Installera styrning, det sparar energi. Det finns 
system som är rörelsestyrda: när man går ut ur 
ett rum så kan systemet släcka ljuset automatiskt. 

4. En släckt lampa är den bästa besparingen.
5. Skapa stämning med ljusslingor, lyktor eller 

levande ljus.



– I sovrummet vill man ju till exempel ha en 
mysig belysning så här är taklampan nästan 
aldrig på för fullt. Jag tror faktiskt bara att 
det är när vi storstädar under vinterhalvåret, 
säger Kai och rattar på dimmern för att visa 
taklampans olika ljuslägen.

Vi går vidare i lägenheten för att titta 
på Kais olika ljuslösningar. Till dotterns 
rum har han köpt en lampa som med ett 
enkelt reglage ändrar färg mellan rött, blått 
och gult. Lampan är monterad bakom en 
garderob och riktad mot en ljust målad vägg 
vilket ger känslan av att vi befinner oss i 
olika rum beroende av lampans färg. Kai är 
även en varm anhängare av integrerade ljus-
lösningar – att sätta ljus ihop med möbler. 

– Vi har ju belysning i kylskåp så varför 
inte låta ljuset komma in i skåp och gar-
derober? Idag finns det massor att välja 
mellan, allt från ljusslingor till självhäftande 
LED-lister och lampor på fot som man enkelt 
gömmer i hörnen av vitrinskåpet, säger Kai 
och visar en lampa som han ofta använder 
sig av när han ljussätter hemma hos andra. 

SKAPA MYSIG ATMOSFÄR
Miljöskapande ljus, till exempel ljusslingor, 
lyktor eller levande ljus skapar en mysig 
atmosfär. Ljusslingor använder Kai ofta. 
Med hjälp av ljusslingor kan man inte bara 
förändra känslan av ett rums storlek utan 
även ge rummet en unik karaktär.

– En ljusslinga under sängen ger en varm 
glöd i sovrummet, och en spegel med ljus på 
baksidan blir jättefin. Jag har även satt en 
ljusslinga under kanten av skrivbordet som 
ger ett behagligt ljus när den kompletteras 
av skrivbordslampan, säger Kai entusias-
tiskt.

Med hjälp av ljussättningen kan man 
även skapa sig ett personligt hem. Kai tipsar 
om att fundera på vad man vill lyfta fram 

3.

2.

1.

1. Det blir effektfullt att 
blanda varmt och kallt 
ljus med dagsljus.

2. Ett enkelt sätt att styra 
ljuset är att köpa en 
adapter med dimmer-
funktion.

3. Ljusslingor kan förändra 
känslan av ett rums 
storlek och ger rummet en 
unik karaktär.

4. Ljusslingor och punkt-
belysning kompletterar 
varandra och ger ett 
behagligt ljus.

5. En billig lampa på fot 
som lätt kan gömmas i 
vitrinskåp för att ge ett 
spännande ljus.

"Idag finns det massor att 
 välja mellan, allt från ljus

slingor till självhäftande LED
lister och lampor på fot"
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i rummet. Det kan till exempel vara ett 
konstverk, ett musikinstrument, en vacker 
stuckatur eller en krukväxt. Det gäller att 
ta fasta på det som ögat vill vila på. 

Plötsligt faller kvällssolen in genom 
fönstret och landar över väggen bakom 
skrivbordet. Kai rusar upp från sin fåtölj 
och ropar till fotografen att komma.

– Det är det här jag älskar med ljus! 
Övergången mellan dagsljus och eljus. 
Vårt magiskt nordiska ljus är ständigt 
föränderligt, säger han och strålar ikapp 
med kvällssolen.

4.

5.

 BOKTIPS OM BELYSNING HEMMA:

• Kai Piippo: Ljussätt ditt hem 
(Ica  Bokförlag, 2010)

• Torbjörn Eliasson: Belysningsboken: 
Så ljussätter du inomhus  
(Roos & Tegnér, 2014)

• Svante Pettersson: See the Light!  
(på engelska, Arvinius Förlag, 2015)

 
 UTLOTTNING!Vinn Kais bok "Ljussätt ditt hem". 

 Familjär lottar ut 5  exemplar. Skicka 
in namn och adress till  ”Familjär”, 

Familjebostäder, Box 92100,
120 07 Stockholm eller mejla till 
familjar@familjebostader.com. 

Senast den 15 oktober.
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Familjär möter  Lena From som samordnar 
konst på gator och torg.

Redan de gamla 
grekerna …
Runt om i Stockholm finns konstverk som utsmyckar 
vår stad. Vissa så stora att de är omöjliga att missa. 
Andra dolda i små skrymslen och vrår. Gemensamt för 
all offentlig konst är att den ska få oss att tänka och 
mötas.

Redan de gamla 
grekerna …
Runt om i Stockholm finns konstverk som utsmyckar 
vår stad. Vissa så stora att de är omöjliga att missa. 
Andra dolda i små skrymslen och vrår. Gemensamt för 
all offentlig konst är att den ska få oss att tänka och 
mötas.



 Älvsjö centrum har  fått ett rejält an-
siktslyft de senaste åren. Ett nytt resecentrum, 
nya bostäder, ett torg och en sjö. Eller ja…
Drömmarnas sjö är egentligen ett av Stock-
holms 32 nya konstverk, som invigdes under 
förra året. 

– Alla ska ha möjlighet att möta konst av 
högsta klass. Det är en demokratifråga! säger 
Lena From som arbetar med att ”smycka 
stadsrummet”. 

EN PROCENT AV KOSTNADEN
Tillsammans med kollegorna på Stockholm 
Konst samordnar hon Stockholm stads olika 
konstprojekt. Redan på 60-talet beslutade 
kommunfullmäktige att en procent av bygg-
kostnaden för all nyproduktion och ombygg-
nation ska gå till konstnärlig gestaltning. En 
möjlighet för alla, oavsett bakgrund, att möta 
konst.

– Det här är egentligen inget nytt. Offent-
lig konst har funnits ända sedan de gamla 
grekerna och i Egypten. Fast på den tiden var 
landskap, arkitektur och konst samma sak – 
inte åtskilda som de är idag, säger Lena.

En av utmaningarna i arbetet med konst 
som skapas för det offentliga rummet är att 
konstnären ofta måste anpassa materialet till 
väder och vind. Man brukar säga att konsten 
ska orka åldras med sin plats – ”tåla ögats 
slitage”, säger Lena.

Drömmarnas sjö består av fyra delar; en 
5 meter hög relief inne i resecentrum, en 
 näckrosdamm med 32 näckrosblad i sten-
plattorna på torget och två stenskulpturer på 
var sida om tågspåren. De två stenskulptu-
rerna står på ett avstånd om 250 meter.

– Tanken är att konstverket ska upptäckas 
successivt. En dag när man går här kanske 
man plötsligt ser konstverket. Jag tror att 
det är som att plocka svamp – ibland måste 
man stå helt stilla en stund för att se allt liv 
omkring sig. Man får ge det lite tid.

ÄR DET INTE SVÅRT ATT SE HUR 
DRÖMMARNAS SJÖ HÄNGER IHOP?
– Jag tycker inte att konst behöver vara enkel. 
Den är till för att få oss att tänka, utvecklas 
och mötas. Det är ett sätt att dela en upple-
velse. Man kan inte avkräva konsten att vara 
enkel som en blyertspenna. Konstens funktion 
är att vara konst, säger Lena From. 

 DRÖMMARNAS SJÖ

Fyrdelat konstverk av Hillevi Berglund 
som fått sitt namn efter en av månens 
månar, på latin Lacus Somniorum. En 
gång om året möter den sin spegelbild 
i skulpturen som har en snittlutning 
med breddgraden 38.0¤N, 29.2¤E. 
 Material: diabas, granit och aluminium.

”Jag tror att det är som att 
plocka svamp – ibland 

 måste man stå helt stilla för 
att se allt liv omkring sig.”

  FAMILJEBOSTÄDERS 
KONST

Familjebostäder har teck-
nat avtal med Stockholm 
konst för samarbete om 
konstnärlig gestaltning 
i nyproduktionerna 
Giggen i Tallkrogen och 
Årstastråket 1 i Årsta. 

Sedan många år tillbaka 
finns konst i eller kring 
många av fastigheterna 
i Familjebostäders be-
stånd. Konsten ska bidra 
till trivsel och trygghet för 
hyresgäster och alla som 
bor och verkar i området.
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Kallt ute och mysigt inne
Hösten är här och termometern börjar visa kallare grader. Varma 
skor, vantar och mössa är ett måste för att inte frysa utomhus. Men 
hur är det inne i lägenheten? Är du en av dem som fryser trots varma 
ullstrumpor och mysiga filtar? Värmen inomhus handlar om mer än 
bara hur varma elementen är.

 Värmesystemet, ventilationen,     
 årstiden, luftens fuktighet, hur vi 
möblerar och är som individer – allt 
tillsammans påverkar hur vi upple-
ver temperaturen inomhus. En del är 
alltid varma, medan andra ofta känner 
sig frusna. Sitter vi stilla mycket blir 
blodcirkulationen sämre och vi fryser 
lättare. När vi är aktiva, ökar blodcir-
kulationen och vi blir varmare. Hur vi 
klär oss påverkar också vår upplevelse 
av värme. 

– Det finns undersökningar om 
vilken inomhustemperatur männ-
iskor upplever att de mår bäst i. De 
allra flesta trivs när temperaturen är 
20–24 grader, men samma temperatur 
kan kännas både för låg eller för hög 
 beroende på hur vi är som individer, 
säger Michael Ressner, utredare vid 
Folkhälsomyndigheten. 

Men att trivas och må bra är inte 
alltid samma sak. Om det är för 
varmt inomhus blir luften torr och det 
kan påverka andningsvägarna. Man 

kan känna sig ”tung i huvudet”, få 
 illamående eller huvudvärk. 

– Studier har visat att rumstempera-
tur över 22–23 grader ökar den typen 
av symptom. Genom att sänka inom-
hustemperaturen kan dessa besvär 
många gånger undvikas. 

VÄRME FÖR HÄLSA OCH MILJÖ
I Familjebostäders lägenheter ska 
temperaturen vara minst 20 grader och 
– för miljöns skull – högst 21 grader. 
För varje grad varmare går det åt fem 
procent mer energi. Det gör uppvärm-
ningen dyrare, samtidigt som vår 
negativa klimatpåverkan ökar. 

– Hyresvärden ansvarar för att 
bostaden uppfyller både Folkhälso-
myndighetens krav och vissa natio-
nella krav. Regeringen har bestämt 
att hyresvärden ska spara på energi, 
och det betyder till exempel att dra 
ner på uppvärmningen. Minimikravet 
för inomhustemperatur är dock alltid 
20 grader, säger Michael Ressner.

Samma temperatur kan upplevas olika 

 beroende på hur vi är som individer berättar 

Michael Ressner på Folkhälsomyndigheten.

Så funkar det  Många faktorer påverkar hur vi upplever tempe-
raturen inomhus. Här får du tips om vad du kan 
tänka på för att må bra i ditt hem. − Värmen i din bostad
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TÄNK PÅ ATT:

Om temperaturen plötsligt blir lägre än 
vanligt i din lägenhet kan det bero på 
kraftigt väderomslag. Då hinner inte 
alltid värmesystemet värma upp i samma 
takt som temperaturen faller utomhus. 

Dra ner rullgardinen 
eller persiennen när 
du ska sova. De kan 
ge en isolerande 
effekt och hålla 
värmen i rummet. 

Fönsterventlilerna 
ska vara öppna 
för att den upp-
värmda luften ska 
kunna cirkulera i 
lägenheten. 

Känns elementet varmare 
på nedre delen och kall-
lare på den övre delen? 
Då kan det vara luft i 
elementet som hindrar 
det varma vattnet från 
att cirkulera. Gör då en 
felanmälan.

Ställ inte soffa eller säng 
nära elementen. Möbler 
framför element hindrar 
värmen från att spridas i 
rummet. 

Låt inte fönster och 
balkongdörr stå öppna 
hela dagen. Kalluft kyler 
ner lägenheten och upp-
värmningen drar energi. 
Vädra istället snabbt i 
högst 10 minuter genom 
korsdrag.

Tänk på att gardiner 
som hänger framför 
elementen kan göra 
att termostaten 
 känner av en högre 
temperatur än det 
är i rummet. Då kan 
värmen slås av.
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Stockholm – en av Europas 
snabbast växande städer
Stockholm växer så det knakar. Många flyttar hit och många barn 
föds. Målet är därför att bygga 140 000 bostäder fram till år 2030, 
då man räknar med att vi är fler än en miljon som bor här. 

Reportage  Familjebostäder bygger för att bidra till det 
växande Stockholm. Här börjar vår nya 
 reportageserie om bostadsbyggande i staden.

1.
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 Stadsarkitekt Karolina Keyzer  och 
 biträdande stadsbyggnadsdirektör Niklas Svens-
son ger oss en inblick i hur planeringen går till. 

Det är inte första gången i historien som 
Stockholm växer snabbt. Precis som idag var 
bostadsbristen stor till exempel på 1930-talet. 

MÅNGA ÄR INBLANDADE
– Det viktigaste är att fråga sig vad vi ska ha 
 husen till, hur vi vill att staden ska vara och 
 vilken roll byggnaderna spelar i den. Att börja 
med frågan om hur husen ska se ut gör att man 
så lätt fastnar i felaktiga förväntningar. Arkitek-
turens roll är att på ett vackert och smart sätt 
tillgodose allas behov, de boendes, de som arbetar 
och alla som använder stadens offentliga rum, 
säger Karolina Keyzer.

Utgångspunkten för Stockholms stads-
planering är människors olika behov och det är 
förutsättningar som sätter ramarna. Därför är 
många olika aktörer engagerade i arbetet redan 
från start. 

Både Karolina och Niklas betonar hur viktigt 
det är att ha en dialog och ett samarbete med alla 
inblandade redan från början. Tillsammans kom-
mer man fram till bättre lösningar och spar på så 
sätt massor av tid. 

PROMENADSTADEN STOCKHOLM
Varje kommun måste ha en översiktsplan och 
vart fjärde år ska den ses över. Planen regle-

rar stadens mark- och vattenanvändning och 
visar hur Stockholm ska utvecklas på ett håll-
bart sätt. 

PROMENADSTADEN STOCKHOLM
Niklas Svensson är mannen bakom Promenad-
staden – översiktsplan för Stockholm. 

– Namnet Promenadstaden syftar på att vi ska 
bygga tätt, så att det blir lättare att ta sig fram 
genom att gå eller cykla, säger Niklas. 

Översiktsplanen innehåller fyra strategier 
för stadsutvecklingen. De går i korthet ut på att 
förstärka centrala Stockholm och några platser i 
ytterstaden, samtidigt som staden förtätas genom 
att man kopplar samman de olika delarna. 
 Stadens vackra omgivningar ska bevaras. 

1. Biträdande stads-
byggnadsdirektör 
Niklas Svensson 
och Stockholms 
stadsarkitekt 
Karolina Keyzer 
planerar för den 
växande staden.

2. Det är viktigt att ha 
dialog och samar-
bete från början.

3. Utgångspunkten för 
stadsplaneringen 
är människornas 
olika behov.

2.

3.
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Centrala Stockholm förstärks bland  annat 
 genom att en helt ny stadsdel, Norra 
 Djurgårdsstaden, byggs cirka tio minuters 
cykelväg från Stureplan. 

– Exempel på ytterstadsområden som vi 
förtätar och förstärker är Älvsjö och Farsta, 
berättar Niklas. På Årstafältet förtätar vi och 
knyter ihop bebyggelsen med Östberga.

DIALOG I JULHANDELN 
Under de två år som det tog att ta fram den 
nya översiktsplanen lade Niklas och arbets-
gruppen ner mycket tid på kommunikation 
och dialog. 

Till exempel hade arbetsgruppen bestämt 
sig för att vara ute på gator och torg för att 
prata om översiktsplanen. Tidpunkten för dia-
logen var slutet november/början december.

– Var hittar man folk då? Jo, i full färd 
med att julhandla i olika köpcentra, så där såg 
vi också till att finnas, berättar Niklas. Det var 
väldigt givande, många tog sig tid att prata 
och det blev många bra samtal.

STOCKHOLMARNAS HJÄRTEFRÅGOR
Frågor om kollektivtrafiken och grönskan är 
Stockholmarnas hjärtefrågor. Det är också 
frågor som är viktiga i planarbetet.

– Att förtäta och bygga i närheten av 
kollektivtrafik som redan finns ger bättre 
möjligheter till service av olika slag, säger 
Karolina Keyzer. Det är också ett hållbart 
sätt att bygga, vi minskar ju bilberoendet. 

Det finns en inbyggd konflikt mellan 
behovet av bostäder och bevarandet av 

grön områden. Därför har en strategi för 
utvecklingen av stadens parker och natur, Den 
Gröna Promenadstaden, tagits fram som ett 
tillägg till översiktsplanen. 

– Den Gröna Promenadstaden är ett stöd 
som visar att det går att bygga fler bostäder 
och samtidigt stärka grönstrukturen, säger 
Niklas Svensson. 

VAD TYCKER DU?
Diskussionen om Stockholms framtid lär 
fortsätta – och det är bra. Det finns goda 
möjligheter för alla att göra sin röst hörd vid 
samråd, dialogmöten eller via webben. På 
www.bygg.stockholm.se kan du läsa om alla 
projekt som planeras i staden.

1. Genom att koppla 
 samman olika stads-
delar förtätas staden.

2. Att bygga i närheten 
av kollektivtrafik min-
skar bilberoendet.

3. Årstastråket planeras 
för cirka 3 000 
bostäder de kom-
mande åren. I den 
första etappen längs 
med Johanneshovsvä-
gen bygger Familje-
bostäder Rösträknaren 
med 186 nya hyresrät-
ter för inflyttning 2017.

4. I Älvsjöstaden plane-
rar Familjebostäder 
och JM för cirka 
1 500 nya bostäder. 
I tre etapper bygger 
Familjebostäder 745 
hyresrätter och 160 
studentlägenheter. 

5. Tillgång till kollektiv-
trafik och grönskan är 
två av stockholmarnas 
hjärtefrågor i dialogen 
om den växande 
staden. 

6. Tyngdpunkt Farsta 
är stadens program-
arbete för fler 
bostäder i området. 
Familjebostäder har 
flera kommande 
nyproduktioner här, 
bland annat vid 
Farsta Sjukhem och 
vid  Sunneplan.

5.

6.
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 Boende  I förra numret frågade vi  
om någon har bott hos  
oss längre än Hans i  
Farsta, med sina 66 år. 

Hon flyttade till Gubbängen 1947 och har varit Familjebostäder 
trogen sedan dess. Paret bor kvar i samma lägenhet som de flyttade 
in i 1955. Möt rekordhyresgästerna Rut, Eivor och Ferry.

Visste du att…  

Hans har bott i 66 år.  Har han rekordet?
Hans i Farsta har sedan 66 år ett hyreskontrakt med Familjebostäder. Kompisen Bosse tyckte det var värt att kolla om det inte kan vara ett rekord? Sagt och gjort, Hans hörde av sig till oss och ställde frågan.

Det första kontraktet hos Familjebostäder fick Hans 1949 i Aspudden när han var 18 år och nygift. Hyran var 160 kr i måna-den. Familjen blev kvar i Aspudden i 33 år. 1982 gick flyttlasset till Farsta. Här bor Hans nu ensam, sedan hustrun Marianne gick bort i höstas.
När vi ses i den rymliga, välplanerade lägenheten, som är fylld av minnen från ett långt liv tillsammans, har Hans precis kommit hem från gympan. Han är en aktiv person med många järn i elden och säger leende: 

– Marianne brukade säga att det inte var så svårt att vara gift med mig i över 60 år, för vi sågs ju bara i 30. 

 Nu undrar vi: Är det någon av våra läsare   som har haft ett kontrakt med Familjebostä-   der längre än Hans, med sina 66 år? 
Hör i så fall av dig till Familjärredaktionen på: familjar@familjebostader.com eller till kundservice på 0770-814 814. 

 I Familjebostäders hus  i Tensta finns 94 portar med nya trappmålningar som ska göra entréerna välkomnande och samtidigt underlätta för barnen att hitta hem och till varandra. Det var den lokala hyresgästföreningen som tog initiativet till målning-arna och Familjebostäders förvaltare Jimmy Averbo nappade direkt. De olika kvarteren har nu olika motiv skapade av konstnären Stina Folkebrant.

– Jag gjorde skisserna hemma, men ofta fick de barn eller vuxna som råkade komma förbi välja vilken bild de ville ha i sin upp-gång, berättar Stina. Ibland fick de välja färger också.
Stina har arbetat med vanlig vattenlöslig väggfärg. Färgerna är glada och klara och lyser upp, precis som det var tänkt.– Det tog fyra till fem veckor att göra målningarna, säger Stina. Jag har fått mycket kontakt med hyresgästerna och det har varit jättekul.

Jag bor i papegojan, var bor du?

Det har blivit enklare att bli godkänd
Från den 1 januari 2015 gäller nya godkännande-regler vid lägenhetsuthyrning. Ensamstående hyresgäster ska ha minst ca 4700 kr kvar av sin månadsinkomst när hyran är betald. För sammanboende hyresgäster gäller ca 7700 kr kvar. Detta är lägre än det tidigare kravet som innebar att man skulle ha en månadsinkomst som var tre gånger månadshyran.

2900 rum har målats och 
 tapetserats
Det var många hyresgäster som passade på att göra fint hemma i samband med underhållserbjudandet 2014. Nya tapeter sattes upp i 2900 rum och 1020 nya golv lades in i lägenheterna. Under året installerades också 1155 spisar och 1233 kyl/frysar i hyresgästernas 

hem. 295 hyresgäster beställde en säkerhetsdörr eller gallergrind för att göra lägenheten mer inbrotts- och brandsäker.

Stina Folkebrant

familjär 1.15 – 3
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 För 68 år  sen flyttade Rut och maken Tord in 
i en lägenhet i Gubbängen. Rut berättar hur det 
kom sig att det blev just Familjebostäder.

– Det var ju bostadsbrist och vi hyrde ett litet 
rum av en skådespelerska, Wilma Malmlöf. Där 
fanns bara en kokplatta och det gick ju bra så 
länge vi inte hade barn. 

När dottern Ylva föddes 1947 flyttade Rut 
med henne till svärfar i Nynäshamn, men Tord 
blev kvar i stan. Det var ett evigt resande fram 
och tillbaka och till slut gick Tord upp till Famil-
jebostäders kontor och sa ”så här kan vi inte ha 
det”, berättar Rut. 

– Det tog en vecka, sen fick vi första lägenhe-
ten!

Bostaden låg på Getfotsvägen i Gubbängen 
där även deras andra lägenhet, en tvåa, låg. 

1958 gick flytten till trean i Högdalen, där Rut 
nu bor ensam sedan maken Tord gick bort för 
två år sedan. Här växte de två barnen, Ylva och 
Anders, upp. 

MINNS TILLBAKA
Rut tycker att området har förändrats mycket 
sedan hon och hennes familj flyttade hit. 

– Jag minns när Högdalens centrum invigdes 
1959, det var storslaget med raketer och allt 
möjligt. Men tunnelbanestationen, den var bara 
ett litet skjul på den tiden. 

Lägenheten är ombonad och det märks att 
Ruts stora hobby har varit att brodera tavlor 
och kuddar. Rut har också många stora, vackra 
krukväxter, såväl inne som på balkongen. 

– Några grannar sa till mig att vi vet ju inte vad 
du heter, men vi brukar säga ”hon med den fina 
balkongen” om dig, säger Rut och ler.

ETT OMRÅDE ATT TRIVAS I
I Aspudden bor Eivor, 81 och Ferry, 89 och de 
trivs väldigt bra. Faktiskt så bra att de har bott 
kvar i samma lägenhet i 60 år. Med ett stenkast 
till Vintervikens vackra koloniträdgårdar och 
klippbad på ena sidan och Aspuddsparken med 
djurpark och café på andra sidan är det lätt att 
förstå.

Hit till Aspudden kom de 1955 med två små 
barn. Huset var relativt nybyggt då, bara sju år, 
och de tyckte att de hade gott om plats i sina två 
rum och kök. 

– Det var en fin lägenhet, mycket bättre än den 
vi hade innan, säger Eivor och ler.

Tidigare bodde de i en arbetarbostad där man 
fick hämta vatten och gå på toaletten på gården 
så Familjebostäders lägenhet som de fick via 
Bostadsförmedlingen innebar ett lyft.

Så småningom kom två barn till och alla fyra 
barnen har gått sina skolår på Apuddsskolan som 
ligger i närheten. Dottern Carina, 50, berättar att 
det var ett riktigt bra område att växa upp i, på 
somrarna lekte de i den stora parken och på vin-
tern åkte de pulka i backen precis utanför huset.

Idag kommer Eivor och Ferry inte ut lika 
mycket, men det är fortfarande de vackra 
 omgivningarna i Aspudden som gör området så 
trevligt.

1. Med sina 68 år är 
Rut den som har 
bott allra längst hos 
Familjebostäder.

2. Ruts stora hobby 
har varit att brodera 
tavlor och kuddar.

3. Dottern Carina 
hälsar ofta på sina 
föräldrar Eivor och 
Ferry som har bott 
i samma lägenhet i 
60 år.

2. 3.
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På gång  Vad gör du på höstlovet? Lovely Days på Fryshuset 
 erbjuder roliga aktiviteter för dig som är 10–20 år. Kolla in 
utbudet på www.fryshuset.se/lovelydays

Nu kommer 
 imman, ser du 
inte bra ut…? 
Höstens fuktiga luft och temperatur-
skillnader kan ge imma på utsidan av 
moderna fönster. Det är helt normalt 
och är ett tecken på att fönstrens 
isolerande funktion fungerar – att 
värmen hålls inne i lägenheten. Kon-
densen försvinner vanligtvis under 
dagen när utomhusluften blir torrare. 
Tack vare energifönstren sparar 
vi energi och minskar fastighetens 
negativa påverkan på miljön.

Tävlat och klart 1 ...
 Under vintern utlyste  Famil-
jebostäder tillsammans med Sveriges 
Arkitekter en projekttävling för nya 
 Älvsjöstadens tredje etapp. Det vinnan-
de förslaget kom från AIX Arkitekter 
och heter Dela & Delta. Juryn ansåg 

att det var ”Lite smartare, lite högre 
och lite tätare – men med finess”. 
Förslaget ger även 455 nya lägenhe-
ter vilket är ca 105 fler än man från 
början planerat för etappen. Byggstart 
är beräknad till 2018.

  TILLSAMMANS BYGGER VI 
 TUSENTALS NYA HEM

Stockholmshusen är en gemensam 
satsning där vi tillsammans med 
Stockholmshem, Svenska Bostäder 
och Stockholms stad samlar vår 
bostadsbyggarkraft med målet att 
byggstarta 3 500–5 000 hyresbos-
täder fram till 2020. I höst blir det 
klart var de första Stockholmshusen 
kommer att uppföras. 

  FB FYLLER 80. FYLLER DU 
OCKSÅ JÄMNT? 

Familjär efterlyser hyresgäster som 
är födda -36, -46, -56, -66, -76, -86, 
-96 och -06. Vi vill träffa er och prata 
om hur det är att vara hyresgäst och 
stockholmare idag. Kanske kan vi 
även få träffa dig med mage som 
rymmer en ny liten hyresgäst som 
kommer födas under Familjebostä-
ders jubileumsår, 2016? Mejla till 
familjar@familjebostader.com

... och tävlat och klart 2
 Familjebostäder har 
 tillsammans  med Origo Arki-
tekter vunnit en markanvisnings-
tävling för billiga och yteffektiva 
bostäder för unga. Juryns moti-
vering var bland annat ”En billig 
bostad behöver inte göra avkall 
på kvalitet i olika avseenden”. 
Vinsten innebär att Familjebo-
städer planerar att bygga 30 nya 
lägenheter på Tellusborgsvägen i 
Midsommarkransen.

18 – familjär 2.15
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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 15 oktober 2015. Bland de 
rätta svaren lottar vi ut 5 vinnare som får 2 biocheckar var.
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I oktober öppnar de första 
 butikerna på Rinkebystråket!

Läs mer på www.rinkebystraket.se


