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Finns det några 
snälla barn här?
Snart är det jul i alla husen och då får vi tända 
juleljusen! Men innan ni gör det mysigt och ombonat 
i era hem vill jag ta chansen att höja ett varningens 
finger. Ingen månad på året är så branddrabbad som 
december. Vanligast är att man glömmer levande ljus 
eller att det börjar brinna på spisen. I det här numret 
har vi träffat Ulla som förlorade nästan hela sitt hem 
när hennes kök började brinna. Hon berättar hur det 
är att börja om från noll. Så när som på sitt porslin.

Jul kan även innebära julklappar – och kanske lite 
julklappsångest. Önskningarna kan vara stora, men 
plånboken tunn. Familjär har träffat Elsa Billgren som 
älskar att fynda gamla saker och hon ger oss tips på 
sånt som kan köpas billigt. Kanske en gammal vas 
till svärsonen? Eller en koffert till mormor? För den 
som kan vänta till efter jul med att få eller att ge bort 
en gåva så lottar vi i detta nummer av Familjär ut 
kaffe till kryssvinnare och fem exemplar av Elsas bok 
” Inred med vintage”. Dessutom är du välkommen till 
våra besökskontor för att hämta ett extra långt sko-
horn med en knapp för att testa brandvarnaren. Som 
sagt; finns det några snälla barn här? 

Med förhoppning om trevlig läsning och 
fröjdefulla helger 

Jenny Bicho, redaktör för Familjär 
jenny.bicho@familjebostader.com
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Visste du att…  

Dan Cederqvist, hyresgäst i Farsta, var en  
av dem som besvarade årets hyresgästenkät 
och drogs som vinnare av en månadshyra.

Ung & Stolt  
 nattvandrar i Farsta
Sedan september nattvandrar föreningen Ung 
& Stolt på fredag- och lördagkvällar i Farsta, 
bland annat vid Familjebostäders hus i Farsta 
Centrum.

– Vi går runt och snackar med unga för 
att bidra med trygghet på gatorna, berättar 
Shervin Mehdi Nejad, initiativtagare. 

Ungdomar välkomnas också till lokalen i Farstagången, Farsta 
Centrum, vardagar kl 17–22. 

– Mellan kl 17 och 19 kör vi boxning. För tjejer på tisdagar och 
torsdagar, och för killar på måndagar, onsdagar och fredagar. Och 
efter kl 19 är det bara att komma och hänga med oss, säger Shervin.

Ung & Stolt vill stötta ungdomar genom att erbjuda coachning, 
samtal, kurser och boxning. Familjebostäder stödjer föreningens 
arbete.

Det har blivit renare, 
snyggare och tryggare! 
 Under året som  gått har Familjebostäder jobbat för att det ska se 
helt, rent och snyggt ut i och utanför husen. Detta verkar ha gett resultat 
då årets hyresgästenkät visar att ni som bor hos oss tycker att det har 
blivit renare, snyggare och tryggare.

– De flesta tycker att det är ganska eller mycket enkelt att anmäla ett 
fel till oss. Däremot upplever man att felet inte alltid blir reparerat inom 
rimlig tid. Vi kommer därför att se över servicetider och hur de som bor 
hos oss ännu enklare ska kunna följa sin felanmälan på Mina sidor, säger 
Sara Engström, enhetschef förvaltning.

Ombildningar till  
bostadsrätter stoppade

Vid det första styrelsemötet efter valet i september fattade
Familjebostäders styrelse beslut om att stoppa ombildningar till
bostadsrätt. Beslutet innebär att alla försäljningar av fastigheter till
bostadsrättsföreningar avbryts. Undantag görs för de fall där
föreningen haft köpestämma och godkänt förvärv före valdagen
den 14 september 2014.

10 000 kvadratmeter solceller har installerats i Järva på ett 
fyrtiotal hustak och två simhallar. Familjebostäder har tillsammans 
med Svenska Bostäder, Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen och 
Fastighetskontoret gått i mål med den största solcellssatsningen 
hittills i norra Europa.

– Vi är oerhört stolta över att ha fått vara med i denna 
solcellssatsning. Bara Familjebostäders del av anläggningen
är ett fantastiskt tillskott som kommer generera 550 000 kWh 
solel per år. Det är energi som motsvarar 500 000 tvättar i 
60 grader. Solcellerna bidrar också till att minska utsläppet av 
koldioxid motsvarande en bil som kör 35 varv runt jorden, säger 
Familjebostäders miljöchef Helena Ulfsparre. 

Familjebostäders solceller i Rinkeby driver den allmänna 
belysningen i husen och tvättstugan med miljövänlig el.

Rinkeby tvättar 
med solel

Vinnare!
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Elsa Billgren: 
”Krydda ditt hem 
med vintage” 

  ELSA BILLGREN 

Ålder: 28.

Yrke: Vintageexpert, författare, 
programledare, modebloggare.

Familj: Gift med Pontus de Wolfe, 
musiker, och katten Mira.

Bor: På Södermalm, Stockholm. 
Precis flyttat från en etta till en trea.

Läser: Vänners böcker: ”Det 
handlar om dig” av Sandra Beijer 
och ”Meningen med hela skiten” 
av Nina Åkestam.

Lyssnar: Jazz på LP-skivor, 
 podcasts av bland andra Gry 
Forsell och Alex & Sigge.

 Elsa ser ut  att ha klivit ut ur en 
veckotidning från 50-talet; fräsch som 
en nyponros med sitt färgstarka smink, 
kastanjeröda hår och svarta hårband, 
iklädd en blommig bomullsklänning 
och midjelång jumper. Det här är 
verkligen hon, så här har hon klätt sig 
sedan hon gick i gymnasiet, och i dag 
är hon helt rätt i tiden både när det 
gäller kläder och inredning. 

– Nu är vi tillbaka till hantverket 
och kunskapen från förr, och min gam-
maldags stil är i dag det allra trendi-
gaste! säger Elsa stolt.

Gamla saker och kläder är bland 
det bästa hon vet, och hon har blivit 
något av en riksexpert på vintage. Nyli-
gen kom hennes andra bok ”Inred med 
vintage” ut, där hon generöst delar 
med sig av sina kunskaper. Inredning 

är enligt henne ofta förknippad med 
trygghet. Gamla saker betyder trygghet 
för henne, eftersom hon är uppvuxen i 
ett hem utan nya saker. Några lyckliga 
minnen handlar om när hon som liten 
gjorde containerfynd med sin mamma.

– Jag har också alltid klätt mig an-
norlunda än andra, men då kommer 
jag från en kulturelit där det inte fanns 
någon rädsla för att inte duga. Jag fick 
alltid höra av mina konstnärsföräldrar 
att originalitet är den bästa tillgången.

MILJÖVÄNLIG KONSUMTION
Alla har inte Elsas bakgrund eller mod, 
men hon säger att man alltid kan expe-
rimentera lite, ”prova att gå utanför sin 
egen bubbla”. Med internets hjälp kan 
man kika in i andras hem och få idéer. 
Hon säger att det i dag finns mycket 

Elsa Billgren, känd från tv-program som Äntligen hemma och 
Antikdeckarna, är en passionerad fyndjägare som älskar gamla 
saker: hon både klär sig i och inreder sitt hem med vintage. Och 
hon är den första att uppmuntra andra att göra samma sak.

Inspiration  Elsas bästa vintagetips för nybörjare: 
Satsa på detaljerna! Små, karakteristiska 
föremål som livar upp basen. – Inred med vintage
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 VINTAGE

[Vɪntɪdʒ]
 

Gamla kläder och prylar 
från 1900-talet som 

 redan köpts en 
gång.
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nyfikenhet och vilja att bära och inreda med 
vintage. Även miljöaspekten är viktig för 
många, och när vi köper gamla saker kan vi 
ge efter för vår lust att konsumera utan att 
skada miljön.

 – Jag har inte kommit på en enda dålig 
sak med att återanvända. Det är ekono-
miskt, miljövänligt och snyggt. Gamla saker 
har dessutom ett bra andrahandsvärde, och 
man lär sig mycket, bland annat om samhäl-
let och hur folk har levt. Det finns mycket 
passion och glädje i gamla saker.

FYNDA GOD KVALITET
Som novis i vintage kan man börja med små 
steg. Elsa säger att till exempel vaser är ett 
bra sätt att börja, för vaser är något som alla 
har hemma, eller kan fyndas billigt.

– De finns i alla möjliga stilar. En gammal 
vas håller hur länge som helst, både stil- och 
kvalitetsmässigt. Testa gärna att mixa vaser 
av olika material, höjd och ålder, och skapa 
små stilleben med en blomma eller kvist 
i några av vaserna. Det brukar bli väldigt 
trevligt.

Andra saker som passar bra till att 
experimentera med är gamla speglar. Då kan 

man leka mycket med ljuset och få rummet 
att kännas större. Elsa uppmuntrar till att ta 
vara på sådant som man redan har, kanske 
något som man ärvt. Annars finns det gott 
om ställen där man kan hitta gamla saker: 
Myrorna, Stadsmissionen, Blocket, auktio-
ner och nätauktioner, second hand-affärer 
samt loppisar. Då är det framförallt tre saker 
som man ska hålla koll på: kvalitet, estetik 
och funktion. 

– Kvalitet kan vara svårt att bedöma i 
 början, men man lär sig allt eftersom. Titta 
noga och känn på föremålet: är det gediget, 
är det hantverk, är sömmarna eller fogarna 
hela? Vad känner du? Utgå från dina behov 
och det som känns rätt, det handlar ju om 
att göra just ditt hem mysigt och personligt. 

Kontraster gör ett hem intressant. 
Om allt är splitternytt, enhetligt och utan 
 kontraster kan det lätt bli slätstruket, menar 
Elsa. Hon kan själv känna sig lite skavd, 
och tycker man kan bejaka det. Då kan 

1. 2.

1. Glasflaskor kan man också an-
vända som vaser. Här med rund, 
härlig form. 

2. Allt från små askar till runda 
hattaskar och gamla koffertar kan 
fungera som förvaringslådor. De 
är utmärkta och dekorativa att 
förvara saker i. Trava dem ovanpå 
varandra, placera i bokhyllor eller 
under soffan. 

3. Gamla kakelplattor är fina att ha i 
inredningen. Lägg på nattduksbor-
det eller på en stol bredvid sängen 
för att ställa vattenglaset på. Eller 
använd som grytunderlägg, eller i 
badrummet under duschtvåls- och 
parfymflaskor. 

4. En bänk kan man ha på många stäl-
len, till exempel vid sänggaveln eller 
bakom soffan, som en extra avlast-
ningsyta. Praktisk att lägga böcker, 
filtar, tidningar eller kläder på.

5. ”Vintagealtaret” i min ateljé är en 
mix av saker jag använder i mitt 
arbete, och föremål jag älskar. 
Parfymen är en julklapp från min 
man. Klänningen, jackan och 
skorna på bröllopsbilden har jag 
alla i min samling nu, och acces-
soarerna stylar jag mina kunder i, 
säger Elsa. 

”Det är ekonomiskt, 
 miljövänligt och snyggt.”
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man också lättare acceptera saker som är lite 
skavda och slitna.

– Vintage för mig är egentligen en livsfilosofi, 
en väldigt tillåtande sådan. Mina böcker kan 
även fungera lite som självhjälpsböcker, och kan i 
bästa fall skänka glädje och livslycka. Och jag får 
kommunicera utåt hur jag tänker: jag fyndar inte för 
att tjäna pengar, utan att det handlar om kretslopp 
och förnyelse. 

INTE BARA PRYLAR
Elsa har bott de senaste åren i en etta på 45 kva-
drat som hon har inrett med nästan enbart vintage. 
Och där ligger möjligen den enda risken med att 
bli vintagefrälst – det kan lätt bli för mycket saker.

– Även om jag älskar att fynda, handlar det 
i grunden inte om prylarna själva, utan om att 
eftersträva en känsla av trygghet och lycka. Sedan 
måste man då och då rensa och göra plats för det 
nya. Eller för det gamla, säger Elsa och skrattar. 

Snart flyttar hon, maken och katten till en trea. 
Även om det blir ett rymligare boende än i dag är det 
ett bra tillfälle för henne att gallra bland sina prylar. 
Trots att det kan svida lite. 

– Man måste våga gå vidare i livet. Min man 
Pontus uttryckte det så bra: ”Om det inte smärtar 
vid en förändring, så kommer den för sent!”. 

Utlottning!
Vilket är ditt bästa inredningstips? 
Mejla eller skriv till oss senast den 
1 januari 2015 och var med i utlott
ningen av Elsa Billgrens nya bok 
”Inred med vintage”. Skicka gärna 
med en bild eller två. Adressen till 
oss hittar du på sidan 2.

3.

4.

5.
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 Ulla Leidner bor  i kollektivhuset 
Sjöfarten i Hammarby Sjöstad. I mitten 
av januari förra året hade hon ätit fru-
kost hos en väninna. När mobiltelefo-
nen ringde var de på väg till en biograf 
för att fly vinterkylan en stund.

– Det var en granne som ringde och 
sa att man trodde att det brann inne 
hos mig. Men eftersom jag visste att 
det varken fanns tända ljus eller några 
apparater som stod på i lägenheten sa 
jag bestämt att det inte kunde stämma, 
berättar Ulla.

Men stämde gjorde det. Nästa 
samtal kom då Ulla köpt biljett till 
filmen och precis hunnit sätta sig i 
biosalongen. Genast kastade hon sig 
in i en taxi och när hon kom fram var 
brandkåren på plats, dörren till hennes 
lägenhet var uppbruten och branden 
redan släckt. Branden hade startat i 
köket, och resten av lägenheten var 
rökskadad. 

HEMFÖRSÄKRING GULD VÄRD
– Nästan allt i lägenheten fick slängas. 
Glas och porslin gick faktiskt att 
rädda, men soffan, flera bord och 
bokhyllor samt alla kläder fick slängas, 
berättar Ulla.

De första två veckorna bodde Ulla 
hos sin syster i närheten. Därefter blev 

hon inhyst i en evakueringslägenhet 
som ordnades av hennes försäkrings-
bolag. Hon lånade ihop möbler under 
de fyra månader som det tog att iord-
ningställa lägenheten. Sedan hon fick 
flytta tillbaka i juni har hon försökt 
att bygga upp sitt hem på nytt med 
pengarna från hemförsäkringen.

– Det är svårt när ens hem brinner 
upp. Det är ungefär som att gå igenom 
en sorg eftersom många av de saker 

man har inte går att ersätta. Hur 
mycket jag än vill kan jag inte köpa 
tillbaka det jag hade, säger hon.

ALDRIG MER STANDBY
Det nya hemmet är långt ifrån klart. 
Ulla vill inte att hennes hem ska se ut 
som en möbelkatalog så därför lägger 
hon ner mycket tid på att försöka hitta 
begagnade möbler på internet eller 
på auktion. Men det hon saknar mest 
kommer hon aldrig kunna ersätta.

– Jag kan sakna små fåniga saker 
som magneterna som satt på elskåp-
sluckan i hallen. De var från olika 
utställningar världen över. New York, 
London, Rom och Paris. Det kommer 
jag aldrig kunna ersätta och eftersom 
jag är 74 år så kommer jag aldrig 
hinna återskapa mitt hem, säger Ulla 
sorgset.

Men vad var det egentligen som 
började brinna?
– På brandkåren var de inte helt säkra, 
men jag hade en brödrost och en mik-
rovågsugn som båda stod på standby 
i skafferiet. Troligtvis blev det en kort-
slutning. Så numer stänger jag alltid av 
maskinerna ordentligt och drar alltid 
ut sladden till vattenkokaren.

Ullas hem brann ner
Varje år börjar det brinna i flera hundra bostäder runt om 
i Stockholm. När Ulla Leidners kök hade brunnit blev hon 
tvungen att slänga nästan hela sitt hem. Många av sakerna 
har gått att ersätta, men långt ifrån allt.

Så här såg lägenheten ut efter branden.

Familjär möter  De flesta bränder startar i köket. En 
 fungerande brandvarnare räddar liv!
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 RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK

 BRANDVARNARE  RÄDDAR LIV

I alla Familjebostäders lägenheter ska det 
finnas en brandvarnare. Du ansvarar för att 
testa så att den fungerar. Tryck in  knappen 
på varnaren i 20 sekunder. Därefter kommer 
varnaren att ge ifrån sig ett skarpt pulse-
rande ljud. Hörs inget ljud är det dags att 
göra en felanmälan.

Tycker du att brandvarnaren är svår att 
nå? Välkommen förbi våra besökskontor 
för att hämta ett speciellt skohorn som kan 
underlätta för dig att testa din brandvarnare. 
Först till kvarn. Har du frågor är du 
välkommen att  kontakta 
kundservice.

Läs mer om  
“testhornet” på testhornet.se 

 u  Rädda dig själv och andra människor 
som är i fara. Stäng dörrar efter dig, det 
fördröjer både brandens förlopp och den 
farliga rökens spridning. 

 u Varna andra i närheten, så att även de 
kan sätta sig i säkerhet. 

 u  Larma räddningstjänsten genom att ringa 
112. Där ska du så snabbt som möjligt ge 
information om vad som hänt. 

 u När allt ovan är gjort kan du själv försöka 
släcka elden. Det är mycket viktigt att 
du gör det på ett säkert sätt och att du 
inte riskerar din egen hälsa. Om du inte 
kan släcka, stäng in elden! Det fördröjer 
brandförloppet.
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Dags att dra vidare?!
Varje år byter i genomsnitt två tusen av Familjebostäders lägen-
heter hyresgäst. För att den nya hyresgästen ska få flytta in i ett 
trevligt hem behöver allt vara helt och rent. Familjär har följt 
med besiktningsvärden Berndt Eriksson för att ta reda på hur 
en lägenhetsbesiktning går till.

Så funkar det  Vi besiktigar alla lägenheter innan en 
 hyresgäst ska flytta ut. Vår besiktningsvärd 
bedömer då lägenhetens skick.− Avflyttsbesiktning

10 – familjär 3.14



 TÄNK PÅ ATT

Om du plockat bort utrust-
ning som tillhör lägenheten, 
såsom dörrar, badrumsskåp, 
köksskåp och hatthylla, så 
måste den sättas tillbaka 
igen på sin rätta plats.

 FAKTA BESIKTNING

Oavsett om du säger upp lägenheten eller gör ett lägenhets-
byte så görs en besiktning innan avflytt. Vid besiktningen ser 
en besiktningsvärd över om något i lägenheten gått sönder 
eller skadats som inte räknas som normalt slitage. Vill du 
själv åtgärda eventuella fel kan du komma överens om det 
med besiktningsvärden. 

 VANLIGASTE ANMÄRKNINGARNA SOM DEBITERAS

• Plugghål
• Porslin som är skadat. Exempelvis toalettstol och handfat
• Fettfläckar på väggen bakom sängen som oftast beror 

på att sängen saknar huvudgavel 
• Hål i dörrar och golv
• Inrökta lägenheter där ommålning krävs innan ny 

 hyresgäst flyttar in
• Trasiga speglar och fönsterrutor

 – Jaha. Vad  blir nu domen, frågar hyres-
gästen Maria Berner och ser lite orolig ut.

Under dryga halvtimmen har besiktnings-
värd Berndt gått runt i hennes trerumslägen-
het och antecknat i sitt protokoll. Metodiskt 
har han gått till väga. 

– Små tavelspikar blir en notering men 
ingen anmärkning. Hm…satt den här slad-
den så här när ni flyttade in? Och titta här! 
Vilket bra hyllsystem! Visst är det bara skru-
var högst upp? Mycket bra, säger Berndt 
och går vidare till nästa rum.

PLUGGHÅL SKA SPACKLAS
Eftersom en lägenhet är till för att bo i har 
besiktningsvärden överseende med det som 
kallas normalt slitage. Det blir lätt små mär-
ken på väggar och dörrar. Men vid onormalt 
slitage blir hyresgästen som bott i lägenheten 
ersättningsskyldig.

– Ett exempel på onormalt slitage är om 
man har borrat många plugghål i väggarna. 
Plugghålen måste då åtgärdas antingen av 

hyresgästen själv eller så gör vi det och debi-
terar hyresgästen för kostnaden i efterhand, 
berättar Berndt.

Maria Berner är föräldraledig med sin tredje 
dotter. Familjen har lyckats få till ett byte till 
en större lägenhet där barnen kan få egna 
rum. Hon tycker att det är lite nervöst när 
någon ska ”bedöma hur de har bott”.

– Oj, här i rummet var det mycket plugg-
hål. Jag får det till 11 stycken och det är lite 
för mycket, säger Berndt till Maria.

När rundturen är över summerar Berndt 
i protokollet:

I hallen var det ingenting, bara några 
enstaka märken på hallväggen. Hyresgäs-
ten som ska flytta in har meddelat att hon 
vill ha kvar hyllan i sovrummet så då är 
de borrhålen okej. Några plugghål i taket i 
vardagsrummet som måste åtgärdas. Och så 
de 11 plugghålen i barnens rum. 

Berndt säger att det är okej om de själva 
åtgärdar plugghålen.

– Tänk bara på att fylla igen hela hålet 
med spackel. Kanske två gånger om det 
sjunker in. Om det kommer utanför så är 
det bara att torka försiktigt med en våt trasa, 
säger Berndt och visar hur de ska göra.

FLYTTSTÄDA
När vi ska gå påminner Berndt om flyttstäd-
ning. Enligt hyresavtalet har nästa hyresgäst 
rätt att flytta in i en välstädad lägenhet och 
därför ska lägenheten vara noggrant städad. 
Berndt lämnar över en broschyr med saker 
som är bra att tänka på och önskar Maria 
lycka till med sitt nya boende.

”Ett onormalt slitage är 
om man har borrat många 

plugghål i väggarna.”

Berndt berättar hur Maria ska fylla 
borrhålen med spackel innan hon 
flyttar ut. Han påminner också om 
att flyttstäda ordentligt.
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Tillbaka i Rinkeby

 En småmulen  höstdag i oktober 
kommer Paul Percy med taxi till 
Hällbybacken 4 i Rinkeby. Med sig 
har han dottern Anne och barnbarnet 
Matilda. Han ska för första gången få 
se husen han ritade och uppförde för 
46 år sedan.

– När jag kom hit i slutet av 60-talet 
fanns det ingenting i Rinkeby. Inga vä-
gar eller bilar. Ingen växtlighet. Det var 
bara helt kalt här, säger han och ser på 
träden med höstgula löv som står intill 
den trafikerade gatan.

Idag bor cirka 15 000 personer i 
Rinkeby. Det finns tunnelbana, bussar 
och levande torghandel. Annat var 
det i slutet av 60-talet då Paul Percy 
fick uppdraget att rita sex fastigheter. 
Det var efter att riksdagen tagit beslut 
om miljonprogrammet som ett sätt 
att komma till rätta med 1900-talets 
konstanta bostadsbrist.

– Miljonprogrammet innebar att i 
hela landet skulle totalt 100 000 nya 
bostäder byggas varje år under en 

tioårsperiod. Programmet skapade om-
råden med stora och mycket moderna 
lägenheter. För att hålla kostnaderna 
låga måste man dock förenkla och ra-
tionalisera byggprocesserna. I Rinkeby 
innebar det att all naturlig växtlighet 
togs bort när husen byggdes, säger 
Mats Hayen, Familjärs ciceron som 
guidar oss i historien om våra bostads-
områden.

FÖRSTA FLYTTLASSET 1969
Lagom till riksdagsvalet 1962 presente-
rade den socialdemokratiske statsmi-
nistern Tage Erlander den s k Järva-
bomben. Då hade Stockholms stad 
redan köpt loss det stora markområdet 
Järva som under nästan hela 1900-talet 
hade tillhört militären och använts som 
övningsfält. Eftersom reglerna kring 
militära områden varit stränga hade 
det gamla jordbruksområdet konserve-
rats i ett ålderdomligt skick. 

– Förslaget innebar att Järvafältet 
skulle disponeras för bostadsbyggande 

För 46 år sedan var Rinkeby ett gammalt lantbruksområde som 
stod inför en explosionsartad byggnation. I den andra delen av 
reportageserien om Familjebostäders bostadsområden möter 
stadsarkivets Mats Hayen den snart 103-årige arkitekten Paul 
Percy som var med när Rinkeby växte fram på bara ett par år.  

Reportage  Vår historiske ciceron Mats Hayen från 
Stockholms stadsarkiv har tillsammans med 
arkitekter från då och nu besökt Rinkeby.

  PAUL PERCY 

Ålder: fyller 103 år den 
28 december

Familj: Barn och barnbarn

Bor: I Tullinge söder om Stockholm

Karriär: Arkitekt och ingenjör. Har 
ritat fastigheter runt om i Sverige 
och broar i Iran.

Kuriosa: Född i Paris 1911. 
Son till konstnären Arthur Percy 
som tillsammans med vännen 
Isaac Grünewald startade 
konstnärsgruppen 1909 års män, 
som enligt konsthistoriker ligger 
bakom modernismens genombrott 
i Sverige. 

Pauls tips för att hålla sig frisk: 
”Jag hade en madrass ihoprullad 
under mitt arbetsbord på kontoret 
och jag sov en stund efter lunch 
varje dag. Det tror jag gjorde mig 
gott.”
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Arkitekten Paul Percy framför ett 
av sina punkthus från 1968. 

"Jag 
tänker mest på 

dem som bor här 
och hoppas att de 

är lyckliga."
Paul om att komma  

till Rinkeby
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för 160 000 personer. Planen fullföljdes 
inte eftersom befolkningen i Stock-
holms kommun minskade mellan 1960 
och 1980, mycket på grund av utflytt-
ning. I Rinkeby byggdes många stora 
lägenheter. Området Hästa, som skulle 
ha byggts efter Rinkeby på 70-talet, 
blev dock bara en pappersprodukt, 
berättar Mats Hayen.

När Rinkeby började byggas 1968 
var endast 12 personer skrivna i 
stadsdelen. Den första november 1969 
gick det första flyttlasset och då var 
området en enda stor byggarbetsplats. 
Därefter följde en flyttvåg med 1000-
2000 personer varje kvartal fram till 
hösten 1971 då alla hus i stort sett 
var klara. Inom loppet av tre år hade 
nästan 13 000 personer flyttat till 
Rinkeby.

PYRAMIDTAK OCH FYRARUMMARE
Paul Percy arbetade som arkitekt och 
ingenjör på HSB, som på den tiden 
byggde alla Familjebostäders hus. Hans 
uppdrag var att uppföra bostäder på 
det som idag heter Kvarnskruven 1 
och ligger på Hällbybacken. Istället 
för att bygga stora fastigheter som 
skulle rymma så många lägenheter som 
möjligt valde han att rita punkthus. 

– Jag var inte så mycket för att 

göra som alla andra. Jag ville göra det 
förnuftigt ur alla synvinklar med luft 
och ljus i alla väderstreck. Därför blev 
det stora fyrarummare i husets hörn, 
säger Paul Percy.

Även taken skiljer sig från det 
tidstypiska miljonprogramshusets tak.

– Jag stred hårt för att slippa de 
platta taken. Jag har alltid tyckt att tak 
ska synas och vara funktionella, så jag 
ritade pyramidtak, säger Paul och ler 
spjuveraktigt.

Både Dagens Nyheter och Tidningen 
Arkitekten har dagen till ära kommit 
till Rinkeby för att träffa Paul Percy, 
som med en ålder på snart 103 år, 
är den äldsta medlemmen i Sveriges 
Arkitektförbund. Fotoblixtarna smatt-
rar och många förbipasserande blir 
nyfikna. Lokalhyresgästen som driver 
en resebyrå längst ner i Hällbybacken 
4 kommer ut på gatan frågar vad som 
står på. När han förstår att det är 
mannen framför honom som har ritat 
fastigheten han arbetar i varje dag ber 
han att få ta en bild med Paul. 

Uppmärksamheten tar Paul Percy 
med ro och på frågan hur det känns att 
återse sin fastighet svarar han:

– Jag tänker mest på dem som bor 
här och hoppas att de är lyckliga.

1. När Rinkeby började byggas 1968 
var endast 12 personer skrivna i 
stadsdelen. 

2. Mats Hayen går runt i Rinkeby tillsam-
mans med Paul och hans barnbarn.

3. Paul Percy ritade punkthus med 
 funktionella tak. I husets hörn finns 
stora fyrarummare med ljusinsläpp 
från två väderstreck.

4. Framför 60-talshusen på Hällbybacken 
växer en ny handelsgata fram med 
butiker och service. 

5. Paul med dotter Anne Percy, och 
huvudprojektledare Gabriella Grandit-
sky Svenson, samlade kring en modell 
av Rinkebystråket. Arkitekten Willy 
Hermanson visar den nya handelsga-
tan där 26 butiker kommer stå klara 
under 2015.

 FAKTA KVARNSKRUVEN 1

Byggår: 1969

Antal huskroppar: 4 (det var 
ursprungligen 6 hus men 2 hus revs 
då fastigheterna renoverades på 
90-talet)

Antal lägenheter: 110

Antal lokaler: 10

5.

 VISSTE DU ATT?

Ortsnamnet Rinkeby före-
kommer på ett antal platser 
i landet, men främst i Mel-
lansverige. I Uppland finns 
sammanlagt 10 rinkebyar. 
Namnet härstammar förmod-
ligen från det samnordiska 
ordet rinkr, som har sin mot-
svarighet i fornisländskans 
rekkr, som betyder krigare.

Rinkeby var en av de största 
jordbruksbyarna i socknen. 
Här odlades framför allt råg, 
men även korn och havre. 
Dessutom odlades en hel del 
andra nyttoväxter som rovor, 
bönor, ärtor, kål, humle 
och lök.
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 I de allra  flesta av Familjebostäders 
hus finns indragen fiber som gör det 
möjligt för hyresgästerna att få bred-
band, TV och telefoni. Vi har helt enkelt 
grävt ner en fiberkabel från stamnätet, 
dragit in den i huset och satt in en 
mottagare i lägenheterna. För att du 
ska kunna få bredband, TV och telefoni 
via fiberkabeln har Familjebostäder ett 
avtal med en kommunikationsoperatör 
som har hand om driften av nätet. 

– Förra hösten upphandlade vi en ny 
kommunikationsoperatör. Med det nya 
avtalet har vi uppgraderat  fibernätet så 
att det klarar av snabbare och bättre 
tjänster. Nätet är också förberett för 
framtidens TV med högre upplösning 
och ny teknik, berättar Susanne Kilgren 
som är IT-chef på Familjebostäder.

EN STOR UTMANING
Bytet av kommunikationsoperatör har 
pågått hela året. I första etappen bytte 

vi i innerstan och västerort och under 
hösten hemma hos ca 13 000 hyresgäs-
ter i söderort.

– Det har självklart varit en utma-
ning att genomföra ett sådant här om-
fattande byte som totalt berör nästan 
20 000 hem. Vi vet att en del hyresgäs-
ter hade problem med störningar, men 
det åtgärdades efterhand. På det stora 
hela är vi mycket nöjda, säger Susanne 
Kilgren.

Ett öppet fibernät började byggas 
i Stockholm för redan 20 år sedan, 
en tidig satsning jämfört med resten 
av världen. Idag är 90 procent av 
stadens hushåll anslutna och i princip 
100 procent av företagen.

–Tack vare det öppna fibernä-
tet kan hyresgästen själv välja från 
vilken tjänsteleverantör de vill beställa 
bredband, TV och telefoni. På beställ-
ningsportalen Qmarket konkurrerar 
leverantörerna om att få dig som kund. 

Det tror vi ökar kvalitén och pressar 
priserna. Det är bra för våra hyresgäs-
ter, säger Susanne Kilgren.

Oavsett om du arbetar hemifrån, 
spelar mycket online-spel, streamar 
musik eller tv, laddar upp och ner stora 
filer eller bara letar lite information 
och betalar räkningar ska du kunna 
hitta en leverantör och tjänster som 
passar dig. 

Boende  Alla som bor hos Familjebostäder har tillgång 
till ett bredband, tv och telefoni via fiber.

Snabbare bredband 
i ditt hus
Under året har vi bytt kommunikationsoperatör i vårt fibernät.  
Ett omfattande arbete som innebar störningar i några av våra hus. 
Nu när vi stökat klart har våra hyresgäster möjlighet att välja ett 
bredband som är både snabbare och bättre. Häng med när vi reder 
ut hur det här med fiber fungerar.

 SÄKERHET PÅ INTERNET

Några enkla tips för att skydda din utrustning 
och det du har i datorn.

• Stäng av datorn när du inte använder den
• Använd en brandvägg och ett antivirus-

program
• Ta säkerhetskopia på viktig information
• Ha ett bra lösenord
• Var försiktig med vad du laddar ner
• Lämna inte ut uppgifter om dig själv 

Läs mer om datasäkerhet i hemmet på vår 
webbplats eller på Post- och telestyrelsens 
 webbplats: www.pts.se
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 BESTÄLL TJÄNSTER PÅ QMARKET

På www.familjebostader.qmarket.se kan 
du jämföra, välja och beställa alla olika 
TV-, bredband- och telefonitjänster du 
kan få i Familjebostäders fibernät.

 BOR DU I ETT NYARE HUS?

I hus byggda efter 2007 finns varken 
telefonnät eller kabel-tv indraget. Du 
kan därför bara ringa och ta emot dina 
tv-kanaler via fibernätet. Välj tjänster 
och abonnemang på  familjebostader.
qmarket.se

 

 

 VISSTE DU ATT?

För 20 år sen var Stockholm 
först i världen med att börja 

bygga ett oberoende fibernät. I år 
utsågs Stockholms stad till ”Årets 

fiberkommun 2014” för att ha 
satsat på utbyggnad av fiber till 
både företag och hushåll och 

därmed varit en förebild.
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På gång  Vad gör du på jullovet? För 50 kr kan du som är 10–20 år och bor hos oss spela 
basket, julbaka och vara med i dj-workshop på Fryshuset. www.fryshuset.se/lovelydays

Vem gör 
vad i vinter?
Snö- och halkbekämpning runt husen 
sköts av våra markentreprenörer. 
De röjer och skottar snö vid entréer 
och ser till att göra framkomliga 
vägar till parkeringar, miljöstugor 
och tvättstugor. Stadens snöröjare 
ansvarar för att ploga gator, gång- 
och cykelvägar.

Hyr du en parkeringsplats av oss 
ansvarar du själv för snöskottning på 
din parkeringsruta. Du som parkerar 
längs gatorna – var uppmärksam på 
skyltarna och respektera p-reglerna 
så att du inte hindrar snöröjningen.
Har du frågor om eller synpunkter 
på snöröjningen runt huset kontaktar 
du kundservice. Om du vill felanmäla 
eller lämna synpunkter på stadens 
snöröjning använder du stadens 
webb eller app. Du hittar den på 
www.stockholm.se/tycktillapp

 PRIS FÖR KLIMATSSMART ARBETE

För att uppnå energimålen och ge 
energiarbetet i fastigheterna en skjuts 
prövade Familjebostäder för några år 
sedan ett nytt grepp. Alla drifttekniker 
fick gå en ettårig skräddarsydd utbildning 
för att bli vassare på att optimera husens 
alltmer komplexa värme- och ventilations-
system. Det gav resultat, på fem år har 
energianvändningen minskat med 15%. 
Stockholms stad uppmärksammar nu 
vår satsning genom att utnämna oss till 
”månadens klimatsmarta exempel”.

– Det känns jätteroligt! Vi fortsätter att 
fortbilda drifttekniker och specialister. 
Det kommer hela tiden nya tekniker och 
med hjälp av spetskompetens ska vi sänka 
vår energianvändning ännu mer, säger 
Lars Björk, fastighetschef. 

Läs mer på  
stockholm.se/klimatsmartastockholm

Dags att göra lite finare hemma?
I mitten av januari får du årets underhållserbjudande hem i brev-
lådan. Då kan du välja att beställa tapetsering och målning, en ny 
spis eller kyl och frys som ingår i hyran med jämna intervaller. 
Är ditt golv gammalt och slitet kan du beställa nytt på tillval. 
Nytt för i år är att du även kan beställa kakel till köket när 
du beställer nya köksluckor och köksbänk. 

Tapetkollektioner, kylar, spisar och vårt tillvalsutbud 
hittar du på vår webbplats. Du är också varmt välkom-
men in på våra besökskontor där du kan bläddra i 
tapetböcker och se prover på golv och köksluckor.

Din beställning vill vi ha senast den 30 januari!
Läs mer på: www.familjebostader.com/renovera

”Så länge jag kan minnas har 
jag drömt om att ha min egen 
verksamhet, och nu har jag det”. 
Chaimaa Hakam, ägare av inredningsbutiken Moroccan Souk.

Nästa år slår Rinkebys nya handelsplats upp dörrarna. Rinkebystråket blir en 
levande mötesplats med uteserveringar, restauranger, take-away, kaféer och 
delikatesser. Här ska även finnas butiker, vardagsservice och tjänster. Redan 
nu är 19 av 26 lokaler signade som kommer erbjuda ett brett utbud av matkul-
tur, varor och service. Rinkebystråket – en plats för 1000 smaker.

Nu fortsätter Matavfallskampen 
Totalt 4,3 ton matavfall och en ökning med 280 procent 
jämfört med tidigare. Det blev resultatet av Familjebostäders 
allra första Matavfallskamp som förra hösten utkämpades 
på Björksundsslingan i Bandhagen.
 
Nu fortsätter kampen för mer biogas och en bättre miljö. Vi 
börjar med att utmana våra hyresgäster i Stureby och Sved-
myra att sortera ut så mycket som möjligt av sitt matavfall. 
De boende i Bandhagen bidrog med biogas som räckte till 
en bilresa tur och retur till Rom. Det blir spännande att se hur 
långt Stureby och Svedmyra kommer i Matavfallskampen!
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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 1 januari 2015. Bland de rätta 
svaren lottar vi ut fem vinnare som får två paket kaffe var.
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Logga in på www.familjebostader.com/Minasidor. Där kan du dygnet runt 
se hyresavier, boka tvättstuga och göra felanmälan. Du når oss också på 

0770-814 814, kontakt@familjebostader.com. Vi hörs!

God Jul & 

Gott Nytt 
År!


