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Längtan efter ljudet 
av sandsopsbilar
Nu på vårkanten rullar de ut, en efter en, bilarna som 
ska sandsopa gator, gång- och cykelvägar. Likt mumsande 
grusmonster äter de sig fram och städar bort resterna av 
vintern. Efter sig lämnar de staden ren och redo för vår-
promenader och uteserveringar. Efter en lång och mörk 
vinter kan jag så här års faktiskt nästan längta efter ljudet 
av sandsopsbilar! Den egna vårstädningen där hemma 
ser jag inte fram emot på samma sätt. Städexperterna 
 Marie-Louises och Marlenes tips på sidorna 4–7 kan nog 
få mig att tänka om. 

I det här numret slår vi ett särskilt slag för hemförsäk-
ringen. Vi vandrar vidare längs historiska vägar tillsam-
mans med Mats Hayen och avslutar skildringarna av 
våra bostadsområdens historia med att besöka Rågsved i 
södra Stockholm. Området började växa fram i slutet av 
50-talet. I reportaget får du tillbakablickar och du  träffar 
några av dagens Rågsvedsbor. Längs med en annan 
sträckning av tunnelbanans gröna linje träffar Familjär 
Shervin Mehdi Nejad som stödjer och skapar menings-
full vardag för ungdomar i Farsta. Och för alla föräldrar 
och barn som redan nu längtar efter sommarlovet tipsar 
vi om årets sommarlovsaktiviteter som vi tack vare gott 
samarbete med föreningar erbjuder till rabatterade priser 
med start i juni. 

Jag önskar dig trevlig läsning och en härlig vår,  
med eller utan storstädning! 

Erica lawesson, kommunikationschef
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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
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Dags att städa 
ut vintern

 Det fanns en  tid då vårstädningen 
kunde ta flera dagar; varje vrå i hem-
met gicks igenom när det tvättades, 
vädrades, sopades, skurades, dam-
mades, fejades och bonades. Annat är 
det nu.

– Vi har blivit sämre på att städa. 
Vi har alldeles för bråttom, och fusk-
städar lite här och där. Men vi behöver 
absolut städa ut vintern och göra en 
ordentlig vårstädning även idag. Under 
den mörka årstiden blir det ju enormt 
dammigt, men det ser vi först när det 
blir ljusare ute. När man sedan rör sig i 
rummen, så yr dammet runt och lägger 
sig överallt. Luktar illa gör det också, 
säger Marléne.

Hon medger utan omsvep att hon 
älskar att städa, har drivit sin egen 
städfirma framgångsrikt i 24 år, och 
vet vad hon pratar om. Marie-Louise, 

professor i livsmedelshygien, som har 
koll på skadliga mikroorganismer, 
hänger på.

– Dessutom innebär det hälsorisker 
om man inte städar ordentligt. Många 
får hosta och allergier av kvalster som 
trivs i dammet. Rester från oss männi-
skor, mat och smuts bildar grogrund 
för bakterier och ohyra, till exempel 
pälsängrar. De kalasar på ylle, pälsar 
och andra textilier.

– Får man pälsängrar, så måste man 
göra rent i hela garderoben. I förebyg-
gande syfte kan man lägga in rödceder 
eller en uttjänt gummihandske, det 
gillar de inte, inflikar Marléne.

Båda är ändå överens om att man 
själv sätter ribban när det gäller städ-
ning. Allt behöver inte städas på en 
och samma gång. Känns det motigt att 
börja, blir det både lättare och roligare 

När solen tittar in genom de gråa fönstren och avslöjar tjocka 
lager av damm, är det dags för vårstädning. Kom i gång med bra 
redskap och musik, ta den tid som behövs och belöna dig själv 
efteråt. Det är några tips från renlighetens radarpar, tv-profilerna 
Marie-Louise Danielsson-Tham och Marléne Eriksson.

  MARIE-LOUISE DANIELSSON-
THAM

Ålder: 67 år

Yrke: Leg. veterinär, professor i livsme-
delshygien, programledare (i Sveriges 
städmästare, SVT och Rent Hus i TV4).

Familj: Maken Wilhelm samt katterna 
Doris och Fräzan.

Bor: Hus från 1600-talet i Grythyttan.

Bästa städredskap: Beror på, men 
luddfritt torkpapper är alltid bra.

  MARLÉNE ERIKSSON

Ålder: 50+

Yrke: VD i sin egen städfirma Fejax 
med ett 20-tal anställda, programle-
dare (i Sveriges städmästare, SVT och 
Rent Hus i TV4)

Familj: Sambo, två vuxna barn och 
två bonusbarn.

Bor: Villa i södra Uppsala.

Bästa städredskap: De är många – 
men en bra dammsugare.

Inspiration   Ligger du efter med plock och 
städ? Låt dig inspireras till en 
klassisk vårstädning!Vårda ditt hem
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   MARIE-LOUISES OCH MARLÉNES  CHECKLISTA 
FÖR VÅRSTÄDNING: 

 P Städa ur alla köksskåp och lådor, torka köksluckor
 P Dra fram spisen så du kan städa bakom
 P Rengör ugn, spis och fläkt
 P Städa ur kylskåpet (glöm inte avrinningshålet) 
 P Rensa och dammsug garderoben, vädra kläderna 
 P Torka rent ovanpå alla skåp och garderober
 P Tvätta alla fönster och glasdörrar
 P Damma lamporna, inuti och utanpå
 P Dammsug soffan och fåtöljerna, tvätta tyget om det går
 P Damma bokhyllor, skrivbord, soffbord, element
 P Torka av elementen
 P Torka av speglar
 P Vädra eller tvätta och stuva undan vinterkläderna
 P Vädra eller piska mattor (men piska inte äkta mattor!) 
 P Rensa avlopp och vattenlås
 P Skura kaklet i köket och badrum
 P Torka av toastol och sits, handfat, badkar och dusch
 P Dammsug sängen, vädra och vänd på bäddmadrassen
 P Tvätta kuddar och täcken, vädra eller tvätta filtar
 P Tvätta/byt gardinerna, torka av gardinstången
 P Torka alla lister
 P Dammsug och torka golven med fuktad mopp



att städa om man satsar på bra redskap, 
sätter på musik som man gillar, och sist men 
inte minst – belönar sig själv när jobbet är 
gjort.

ALLA KAN STÄDA 
Grunden för att kunna göra riktigt rent är 
att ställa varje sak på sin plats innan man 
börjar städa. Det bästa är om man kan 
undvika det tidsödande plocket genom att 
försöka hålla ordning till vardags. Marléne 
gör en jämförelse med barn på dagis och 
rutinerna där. 

– Titta på dem, de plockar undan efter 
sig när de har lekt färdigt, och har lådor 
för personliga saker. Det kan de göra också 
hemma, annars måste ju föräldrarna plocka 
efter dem. Lär man barnen det här så har de 
det med sig genom hela livet.

Det idealiska är om alla i familjen kan 
delta i städningen, men det kan också ge 
upphov till konflikter. Hur motiverar man 
till exempel en tonåring att städa sitt rum? 

– Det är orimligt att bara en eller två gör 
allt i en familj på fyra personer. Man måste 
sitta ner och prata om varför vi måste städa. 
Ingen vill väl ha det smutsigt i sin bostad. 
Avsätt en hel dag för städning och ta pauser 

med fika, eller någon god hämtlunch. Eller 
gör något roligt tillsammans efteråt, råder 
Marléne.

Marie-Louise menar att fakta hjälper 
till. Hon har gjort bakterieodlingar på allt 
möjligt, och klippen finns på nätet.

– Tittar man på dem fattar alla hur viktig 
städningen är. De allra värsta bakteriehär-
darna är toalett, disktrasa och en sunkig kyl. 
Så om du har ont om tid börja i köket, toa-
letten och badrummet. Där gör städningen 
störst skillnad. 

DYRT INTE ALLTID BÄST
Städproffset Marléne uppmuntrar att inves-
tera i en bra städutrustning som helst ska 
inhandlas i en fackhandel, då blir resultatet 
bäst. Hon säger att de dyra och starka 
rengöringsmedlen inte alltid är de bästa, 
snarare tvärtom. Husmorsknepen från förr, 
med bland annat citron och ättika fungerar 
utmärkt även idag, och är både billiga och 
miljövänliga. 

– Det blir renare, och de skadar  mindre 
än de moderna rengöringssprejerna, efter-
som man i regel inte torkar tillräckligt efter 
dem. Det måste man göra, eftersom de kan 
innehålla frätande ämnen. På känsliga ytor, 

3.

2.

1.

1. I Stadsmuseets visnings-
lägenhet på Stickelbärs-
vägen 7 står det klassiska 
rengöringsmedel från mitten 
av 1900-talet i hyllan.

2. Husmorsknepen från förr 
fungerar utmärkt även i 
dag: citroner, citronsyra, 
ättika (ättikssprit, 12% eller 
24%), vinäger, bakpulver, 
bikarbonat, salt, såpa och 
vanligt diskmedel.

3. Städhandskar – ”helst 
snygga”. Tips: Använd 
allergivänliga handskar om 
du har känslig hud.

4. – Glöm inte att belöna dig 
när du har varit duktig och 
städat klart. Unna dig till 
exempel en bukett blommor 
och gott fika, säger Marie- 
Louise och Marléne. 
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  MARLÉNES TIPS FÖR NÅGRA VANLIGA  PROBLEMOMRÅDEN 

Kalkig och smutsig diskho: Blanda 
lika delar med ättika och vanligt kran-
vatten i en blomspruta. Spruta på utsatt 
område och låt det verka en stund, 
torka av med lite papper.

Vanlig ugn: Blanda tvättsåpa med 
vatten i en sprejflaska och spreja ugnen 
invändigt. Sätt ugnen på 100 grader 
och låt verka i 20 min, stäng av, låt 
svalna. Torka med en fuktad svamp. 

Mikrovågsugn: Placera en skål med 
kranvatten och några skivor citron i 
mikron. Kör mikron på full värme 1–2 
minuter, torka sedan ur. 

Disktrasa: Kokas i lite tvättmedel eller 
halv tablett maskindiskmedel i 10 minu-
ter, skölj efteråt. Eller tvätta disktrasan 
i maskin med handdukar i 60 grader. 

”Minst en gång i veckan! Och använd 
disktrasan endast på diskbänken!”

Fönster: Ett par droppar diskmedel och 
en halv hink ljummet vatten. Använd en 
riktigt bra gummiskrapa. 

Kakel: Blanda citronsaft, såpa och 
vatten och gnugga på kaklet för att 
lösgöra kalken. Efteråt kan man tvätta 
med bilvax, då fastnar inte kalken på 
samma sätt. Torka torrt efteråt.

Skärbräda av trä: Diska av skärbrä-
dan ordentligt, strö på salt och skrubba 
saltet in i skärbrädan med en rotborste, 
låt stå i 20 min. Skölj. 

Toastolen: Blanda såpa, citron, vatten 
och eventuellt lite ättika i en sprejflaska. 
Spreja på kvällen och låt stå över 
natten. Spola på morgonen. Upprepa 
gärna varje kväll.

Kalkiga duschdörrar i glas: Blanda 
såpa, ättika och vatten i en sprejflaska 
och spreja på. Gnugga och skölj av.

Kalkigt badkar: Ta en delad grape-
frukt och använd den som borste. Om 
det är mycket kalk ta också lite salt på 
grapefrukten.

Fogarna i duschen: Ta 75% bikar-
bonat, 25% potatismjöl, tre matskedar 
ättikssprit, och en skvätt vatten. Det ska 
bli som en tjock pasta. Smeta på och 
låt verka över natten. Spola av.

Avloppet: Häll bakpulver i avloppet, fyll 
på med lite ättika (24-procentig) och låt 
stå en stund. Häll kokhett vatten över.

till exempel högblanka köksskåp, kan 
man i stället ta ett par droppar vanligt 
diskmedel i en skål med några liter vatten, 
och torka rent med torr trasa.

– Städteknik spelar också stor roll för 
resultatet. När man använder citron, 
bikarbonat eller ättika gör man rent även 
mekaniskt, och det är otroligt viktigt 
när man städar. Tänk på när du tvättar 
händerna, då gnuggar du ju dem för att få 
dem rena, tillägger Marie-Louise. 

NJUT AV RENT OCH FINT
När du väl har städat färdigt, njut av att 
det har blivit fint och fräscht, och unna 
dig en liten belöning för att du har varit 
duktig, säger Marléne och Marie-Louise.

– Köp en bukett tulpaner, ta en god 
kaka till kaffet, lägg dig och läs en god 
bok. Eller något annat som ger dig glädje.

”Husmorsknepen från förr, 
med bland annat citron 

och ättika,  fungerar 
utmärkt även idag”

4.
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 FAKTA UNG OCH STOLT

Generation Ung och Stolt är en förening som starta-
des av Shervin Mehdi Nejad 2012. Föreningens 
syfte är att stötta och hjälpa utsatta ungdomar. Man 
kämpar emot kriminalitet, droger, mobbning och al-
koholproblem bland ungdomarna. Bland sponsorerna 
återfinns Farsta stadsdelsförvaltning, fastighetsägaren 
Atrium Ljungberg och Familjebostäder. 

Familjär möter  Shervin Mehdi Nejad ger ungdomar 
den hjälp han själv aldrig fick. 



 Vi sitter vid  Farstaplan i källarlokalen 
som Ung och Stolt fick ta över för åtta 
månader sedan, efter att ha hållit hus på lite 
olika håll sedan 2012. Här finns ett litet fik, 
en stor skön soffa och en TV, ett pingisbord 
och stora tunga boxbollar som hänger från 
taket. På väggarna graffiti och visdomsord 
som ungdomarna har målat.

Shervin berättar förtjust att de snart ska 
bygga en musikstudio i lokalen också. Han 
är en glad och vänlig person, som sprider 
ett lugn omkring sig. Det är svårt att tro att 
han har ett förflutet i den så kallade undre 
världen och var beroende av droger under 
flera år. Nu har han varit drogfri i sex år. 
Han slutade helt på egen hand, och hur tuff 
den processen var kan man bara ana. 

– Alltså, man orkar inte leva så i längden, 
men det var nog mest det att mamma slutade 
prata med mig, svarar Shervin på frågan 
om vad som fick honom att lägga av med 
det kriminella livet. Hon försökte hela tiden 
hjälpa mig, men jag var inte mottaglig och 
till slut fick hon nog. 

DROGFRITT OCH SKÖTSAMT GÄLLER
Ung och Stolt vänder sig till både ungdomar 
och till unga vuxna, 18–29 år, som sällan 
har någonstans att ta vägen när livet strular. 
På föreningens webb skriver Shervin: ”Du 
vet väl att du självklart kan ringa mig, när 
som helst vid akuta ärenden. Jag finns här 
för dig!” Det händer att någon får ett åter-
fall och ringer mitt i natten.

– Det är då de är mottagliga för argu-
ment och då kommer jag, säger Shervin.

Mycket krut läggs också på den personli-
ga coachningen och Shervin säger att om de 

bara kan få någon enda att sluta med droger 
så är han nöjd. Hittills har Ung och Stolt fått 
sex ungdomar att helt sluta med droger och 
de har gott hopp om fler. 

Tjejerna och killarna i åldern 13–19 år 
tränar boxning och thaiboxning, men de får 
bara komma om de sköter sig i skolan – och 
Ung och Stolt är där och kollar hur det går 
för dem. 

En gång i månaden får ungdomarna 
själva välja en aktivitet, det kan handla om 
gokart eller paintball, eller att fixa en grillfest 
på sommaren. Ett sommarläger på Gotland 
förbereds, berättar Shervin, och så finns 
planer på en utbytesresa till Gambia för fem 
personer. Det är full fart hela tiden, men i 
längden håller det förstås inte att jobba mel-
lan kl 10–17 och sen nattvandra mellan 22 
och 06. Shervin och hans kollega Lamin har 
lovat varandra att skärpa sig på den fronten. 

Hur ser du på framtiden? 
– På sikt skulle det vara fantastiskt om vi 
kan utöka verksamheten till flera stadsdelar. 

Ung och Stolt
Han har egna erfarenheter av hur svårt det kan vara att få 
hjälp när man behöver det. För att andra ska få det bättre 
bildade Shervin föreningen Generation Ung och Stolt. 

I sina specialdesignade jackor nattvandrar Ung och 
Stolt, bland annat vid Familjebostäders hus i Farsta 
Centrum.
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”Den allra största 
 missen är att missa att 
teckna en försäkring”
Familjär har träffat Gustav Jonsson, jurist och vägledare vid 
 Konsumenternas försäkringsbyrå, som tipsar om vad vi ska tänka 
på när vi väljer försäkring.

Så funkar det  Om olyckan är framme och du drabbas av brand, 
inbrott eller vållar en skada på lägenheten eller 
huset du bor i är det viktigt att ha en hemförsäkring. − Försäkring



  KONSUMENTERNAS 
 FÖRSÄKRINGSBYRÅ

Konsumenternas Försäkringsbyrå är en 
stiftelse som ger oberoende vägled-
ning om försäkringar. Stiftelsen har 
tre huvudmän: branschorganisationen 
Svensk Försäkring, Konsumentverket och 
Finansinspektionen. 

 – Man ska inte  bara se till priset, 
utan också till vad försäkringen inne-
håller och hur nöjda kunderna är med 
bolaget i fråga, säger Gustav. Många 
faktorer bör vägas ihop. 

En hemförsäkring är ett paket, med 
flera försäkringar i ett. Alla hemförsäk-
ringar innehåller ett grundskydd med 
försäkring mot inbrott, stöld, brand- 
och vattenskada, reseskydd, rättsskydd, 
ansvarsskydd och överfallsskydd. 

Många kanske tror att olycksfall 
ingår i hemförsäkringen, men så är inte 
fallet. 

– Kolla alltid vilka skydd som 
ingår och fundera samtidigt på om du 
behöver speciella försäkringar, som till 
exempel en allriskförsäkring. (I folk-
mun "drulleförsäkring" eller "otur", 
red:s anm. ) 

Man bör också se vad olika max-
belopp är, det vill säga vad du får 
ut om olyckan är framme. Det kan 
variera mellan bolagen. 

Vad får man INTE missa när man ska 
teckna en hemförsäkring?
– Den allra största missen är att missa 
att teckna en försäkring! Till exempel 
om ett barn flyttar hemifrån för att 
plugga, säger Gustav. Då följer ju inte 
försäkringen med.

Och om du till exempel blir sambo är 
det alltid bäst att kontakta försäkrings-
bolaget och meddela förändringen. 
Ytterligare en viktig sak att tänka på är 
att hemförsäkringens reseskydd gäller i 
45 dagar. Om du ska vara borta längre 
än så måste du förlänga reseskyddet 
innan du ger dig iväg. 

”Alla hemförsäkringar 
innehåller ett grund-

skydd med försäkring 
mot inbrott, stöld, 

brand- och vattenskada, 
reseskydd, rättsskydd, 
ansvarsskydd och över-

fallsskydd.”

Hallå där …
… Madeleine Penton,  
enhetschef Bostäder

 Varför vill   
 Familjebostäder att  
 hyresgäster ska ha  
 en hemförsäkring? 

– Vi vill att våra 
hyresgäster ska vara 
trygga i sitt boende. Det 
är en ekonomisk trygghet att ha en 
försäkring om det blir inbrott i lägen-
heten, om det skulle börja brinna eller 
om du orsakar en vattenskada som 
påverkar fastigheten.

 Ska lägenheten vara försäkrad om jag  
 hyr ut i andra hand? 

– Det är du som har kontraktet med 
oss som är ytterst ansvarig för lägen-
heten och därför behöver du se till att 
det finns en gällande hemförsäkring 
även under tiden du hyr ut.

Några frågor till …
… Claes Cederbrand, 
skadeingenjör som mö-
ter hyresgäster när 
det inträffat olyckor 
som orsakat skador 
i en lägenhet eller 
på en fastighet.

 När räknas en  
  hyresgäst som  
 vållande till skada?

– Det är lätt att glömma 
en gryta på spisen eller att borra hål 
i ett vattenrör när man ska sätta upp 
en hylla. Då räknas du som vållande 
till skadan.

 Vad gäller vid brand eller vattenskada? 

– När branden är släckt eller det 
som orsakar vattenläckan är omhän-
dertaget ska du anmäla skadan till 
ditt försäkringsbolag. När det finns ett 
ärende hos försäkringsbolaget skickar 
vi uppgifter om vilken kostnad som vi 
vill att försäkringsbolaget ska stå för i 
hyresgästens ställe. Det kan vara flera 
hundratusen kronor. Då är det viktigt 
att man har en hemförsäkring, annars 
får man själv stå för kostnaden. 

 Vad ska jag tänka på om det varit  
 inbrott? 

– Anmäl till Polisen och till ditt 
försäkringsbolag. Har det blivit skador 
på lägenheten eller fastigheten kon-
taktar du Familjebostäder så att vi kan 
åtgärda skadorna.

På sin webbplats konsumenternas.se har Konsumenternas Försäkringsbyrå rangordnat alla 
bolag och satt poäng utifrån flera olika faktorer. Du kan jämföra priser och innehåll och se vilket 
 försäkringsskydd du behöver.
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Välkommen till Rågsved! 

 ”En småbergig, litet  vresig terräng 
med insprängda kärrmarker.” 

Så beskrev Tidningen Stockholm år 
1955 naturen där den nya stadsdelen 
Rågsved skulle växa fram. Reportern 
beskriver också den vackra, kilometer-
långa Rågsvedsdalen och konstaterar 
aningen sorgset att de vita björkarna 

som ännu står kvar kommer att av-
verkas. 

Här fanns alltså ett stort och grönt 
område med några få torp som nu 
är borta, men namnen lever kvar: 
 Rågsved, Bjursätra och Snösätra. 

Den allra första inflyttningen till 
Rågsved ägde rum 1956. 

– Det var populärt att flytta hit, 
berättar vår ciceron från Stockholms 
stadsarkiv, Mats Hayen. De moderna 
bostäderna, närheten både till staden 
och till naturen uppskattades av hyres-
gästerna, som ofta var välbeställda och 
som flyttade från omoderna lägenheter 
i innerstaden. 

Samtidigt som nya bostadshus planeras och byggs i stadsdelen, så 
börjar under våren arbetet med att göra Rågsveds friområde till natur-
reservat. Nya, fina bostäder och grönskan var det som lockade redan 
på femtio- och sextiotalen, när de första flyttlassen rullade hit.

Reportage  I sista delen av vår historiska resa tar Mats 
Hayen med oss till det gröna Rågsved.

1.

"Rågsved,  
8 trappor,  

4 rum, 2 barn,  
en man å jag.  

En frysbox, 80 liters,  
det är bra"

 
Med låten från Hasse 
 Alfredssons och Tage 

Danielssons revy Gröna 
Hund 1962, gjorde Sonya 
Hedenbratt Folkhemmet 

och Rågsved känt för hela 
svenska folket.

12 – familjär 1.15



FOLKHEMSSYMBOLEN
Rågsved blev en av symbolerna för Folk-
hemmet och välfärdssamhället och befolk-
ningen ökade snabbt. 1956 bodde 300 
personer i Rågsved och 1960 hade siffran 
ökat till 12 000. 

När tunnelbanan till Rågsved blev klar 
1959 blev det lätt att ta sig till och från city, 
även om många föredrog att ta den nya 
statussymbolen: Bilen. 

– Rågsved och andra nya stadsdelar 
byggdes i stor utsträckning för den ständigt 
ökande biltrafiken, säger Mats. År 1950 
fanns cirka 250 000 bilar i Sverige, 1959 
fanns det en miljon!

Bilismens framfart berodde förstås i 
sin tur på att befolkningen ökade under 
femtiotalet. Ökningen fortsatte fram till 
1960, då Stockholm var som störst. Sedan 
gick befolkningsunderlaget ner och var som 
minst 1980. Inte förrän 2008 var Stockholm 
lika stort som det var 1960 – och nu växer 
Stockholm så det knakar igen.

Byggandet har under åren inte hållit 
samma takt som inflyttningen och i Stock-
holm finns fortfarande fler lägenheter från 
femtiotalet än från något annat årtionde, be-
rättar Mats. Femtiotalslägenheten är därför 
den mest typiska Stockholmsbostaden idag.

Familjebostäder byggde sina första 
bostäder i Rågsved under åren 1957–1960. 
Husen på Stövargatan hör till de allra första. 

– På femtiotalet byggdes lägenheterna 
med en hög kvalitet och de här husen repre-
senterar det bästa från perioden, säger Mats. 
Det är rundade, låga hus som följer ter-

rängen och husen är individuellt  anpassade 
för sin plats.

Efter 1960 blev byggandet mindre 
anpassat till naturen. När det så kallade 
miljonprogrammet skulle genomföras blev 
byggandet så gott som helt mekaniskt, 
men några hus från den tiden finns inte i 
Rågsved. Under 1970-talet flyttade i stället 
många från stadsdelen, som samtidigt fick 
problem med droger och missbruk. Det 
var en skarp kontrast till det tidigare så 
välmående Folkhemmet och det tog tid för 
stadsdelen att komma igen. 

CENTRUM ÄR UNIKT
I Rågsveds dalgång var grundförhållandena 
dåliga, så bostadshusen fick byggas på de 
omgivande höjderna i stället. Marken höll i 
alla fall för Rågsveds centrum. Mats berät-
tar att det är arkitekterna Kjell Åström och 
Lars Bryde som står bakom torgets ovala 
utformning, som är unik i landet.

En undersökning som stadsdelsförvalt-
ningen lät göra för några år sedan visar att 
invånarna tycker om sitt vackra torg och 
gärna ser att det får en upprustning.

Samma undersökning visar att Rågsveds-
borna gillar närheten till naturen. 

GRÖNA OMGIVNINGAR
Rågsved har kvar en stor del av sina gröna 
omgivningar och Stockholms stadslednings-
kontor har tillsatt en grupp med uppdraget 
att utreda Rågsveds friområde som ska 
bli naturreservat. Friområdet är ett natur- 
och friluftsområde som omfattar drygt 

1. På höjden ovan centrum ligger 
kv Vallhunden med härlig utsikt.

2. När husen på Stövargatan 
byggdes i slutet på 1950-talet 
anpassades de efter platsen. 
På gatan anordnar hyresgäst-
föreningen sedan några år en 
gatuloppis i maj.

3. Rågsvedsdagen är en folkfest 
på torget mitt i centrum. I dal-
gången ligger också tunnelba-
nestationen som invigdes 1959. 

4. Mats Hayen, arkivarie vid 
Stockholms stadsarkiv.

3.2.

4.
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100 hektar, med ädellövskog, naturstränder, 
våtmarker och ett rikt fågelliv.

Även i mindre skala frodas det gröna 
i Rågsved; det finns gott om växtlighet 
på gårdarna mellan husen. Stövargatans 
trädgårdsgrupp, som startade i slutet av 
1970-talet av några odlingsintresserade bo-
ende, har tidigare presenterats här i Familjär. 
Fastighetsägar föreningen utlyste förra året 
tävlingen ”Rågsveds Gröna Gårdar”. Fören-
ingen Snösätra Södra Koloniträdgårdsfören-
ing bildades redan 1962 och är fortfarande 
mycket aktiv. 

MYCKET PÅ GÅNG, DÅ SOM NU
Och när man talar om Rågsved och grön … 
så är det förstås omöjligt att inte nämna 
traktens absolut mesta kändisar: Punkban-
det Ebba Grön. 

– Gurra bodde på Gillerbacken och 
Fjodor på Spårfinnargränd, berättar Mats 
Hayen. Fast Thåström bodde i Högdalen. 

Eva Abrahamsson på Nya Rågsveds 
Folkets Hus öppnar dörren till bandets loge, 
som står orörd sedan de nästan mytiska 
spelningarna ägde rum här. Mats och foto-
grafen Peter får något högtidligt i blicken 
när de kliver in och tittar på väggarna, 

som pryds av Ebba Gröns punkigt häftiga 
affischer. 

Folkets Hus, där bandet spelade, har nu 
blivit Nya Rågsveds Folkets Hus. Det ligger 
centralt vid torget och här pågår dagligen en 
livlig verksamhet. 

– Det är kul, för när människor möts 
händer det saker, säger föreståndaren 
Michael Silkesjöö. Vi är politiskt och reli-
giöst obundna och här träffas till exempel 
människor från länder som är i krig med 
varandra. De upptäcker ofta att de i själva 
verket har mycket gemensamt.

Konstutställningar, språkträffar, 
förenings verksamheter, workshop för hip-
hopare, barnteater, arbetsmarknadsprojekt 
– listan över vad som händer i huset kan 
göras lång. Förra året firades Gemensam Jul 
på julafton för 33:e gången.

– Det är en tradition för många och är 
alltid lika välbesökt, säger Michael Silkesjöö. 

Aktiviteter på Nya Rågsveds Folkets 
Hus och på fritidsgården, fina bostadshus, 
ett unikt centrum, närhet till Stockholms 
city, goda kommunikationer, härlig natur, 
ett naturreservat på gång i omgivningen 
och mycket mer – Rågsved har en hel del 
att erbjuda.

1. Eva Abrahamsson, hand-
ledare på Nya Rågsveds 
Folkets hus, visar Ebba 
Gröns loge.

2. En av de många affischerna 
som fortfarande hänger 
kvar i logen.

 FAKTA

Nya bostadshus planeras 
i Rågsved. Bland annat 
planerar Familjebostäder för 
cirka 72 lägenheter och för 
studentbostäder på Säterhöj-
den, längs med Bjursätragatan. 

2.1.
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Råggywood sätter 
 Rågsved på kartan

 – Ungarna ville göra  en långfilm 
direkt, berättar David. Och de ville ha 
action, du vet ”vi rånar ICA och alla 
dödar alla och sen…”

Men till ungdomarnas förtret ville 
David inte veta av något våld. Inte 
heller ville han börja med en långfilm, 
utan de började i en liten och hanterlig 
skala med korta sketcher. David skrev 
manus utifrån ungdomarnas idéer, han 
regisserade och fotograferade. Ungdo-
marna agerade framför kameran.

Sketcherna visades på videoklipps-
sajten Youtube och tittarsiffrorna för 
de roliga, lätt absurda, inslagen steg 
raskt i höjden. Sketcherna blev en 
”snackis” långt utanför Rågsved. 

– Men jag tror ändå att det var 
drömmen om att det kanske, kanske 
skulle bli en långfilm någon gång som 
höll ungdomarna kvar, säger David.

Och minsann. Ett produktionsbolag 
blev intresserat och nu har långfilmen 
”Råggywood – Vi ska bli rappare” 
visats på Göteborgs filmfestival. Den 
ska också visas på Stockholms Film-
festival Junior i april, biljetterna är 
redan slutsålda. 

David har nyligen sagt upp sig 
från fritidsgården för att satsa på en 
framtid inom filmen. Men hjärtat 
klappar fortfarande för Rågsved och 
han jobbar nu för att filmen ska få sin 
biopremiär där. 

– Det är ungarna i Rågsved som 
ska se den först, de ser filmen som sin. 
Och det är den ju!

I nio år jobbade David Danial som fritidsledare i Rågsved. 
Att skapa film var ett bra sätt att göra något kreativt 
tillsammans med ungdomarna. De skapade även sitt eget 
universum: Råggywood. 

  DAVID DANIAL

Ålder: 32 år

Rågsved: Bodde på Vallhorns-
gatan i cirka 15 år, bor nu i 
Hagsätra.
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Boende  Att lära sig simma är inte bara livsviktigt, det är 
kul också! Familjebostäder erbjuder simskola och 
andra sommarlovsaktiviteter till rabatterade priser.

Snart är det sommarlov!
Det är inte så långt kvar nu! Till sommarlovet alltså. I sommar sam-
arbetar vi som vanligt med olika föreningar för att barn och ungdomar 
som bor hos oss ska få riktigt kul på lovet. Du som tycker om att måla, 
pyssla och skapa kan anmäla dig till årets nyhet – konstkollo!



 I sommar har  du som är mellan 10 
och 19 år chansen att arbeta konstnärligt 
tillsammans med några av Sveriges mest 
intressanta konstnärer och professorer. 

– Barnen och ungdomarna får utforska 
olika spännande ämnen och testa olika 
konstnärliga tekniker, berättar Hedvig 
 Wiezell på Tensta konsthall. De har arrange-
rat konstkollo på skolloven sedan 2009 och 
oftast görs de i samarbete med Stockholms 
konstskolor. 

Konstkollon kommer att hållas under 
flera sommarveckor och man har möjlighet 
att delta en eller flera veckor och att välja 
mellan olika teman, t ex Kojbyggarkollo 

med KTH Arkitektur och Modellmåleri med 
Filippa Arrias från Kungl. Konsthögskolan. 

– Konstkollot avslutas med att föräldrar, 
kompisar och allmänheten bjuds in för att ta 
del av veckans arbete. I slutet av året gör vi 
också göra en samlingsutställning där vi pre-
senterar vad barnen har skapat under året. 
Tidigare har de här presentationerna ägt 
rum på Lava, Kulturhuset och Stadsmuseet. 
Deltagarna brukar gilla att se sina arbeten 
ställas ut i ett nytt sammanhang berättar 
Hedvig. 

Konstkollona riktar sig främst till barn 
och unga i Järvaområdet men tar emot 
 deltagare från hela Stockholmsområdet.

  FOLDER KOMMER I 
BREVLÅDAN

Alla sommarens  aktiviteter 
finns beskrivna i en 
sommar lovsfolder som 
delas ut med hyresavin 
till alla hyresgäster i april. 
Där finns information om 
grupper, tider och hur du 
anmäler dig till  aktiviteterna. 
Aktiviteterna är rabatte-
rade för alla som bor hos 
Familjebostäder. Du kan 
också läsa mer på vår webb. 
www.familjebostader.com

Anmäl dig till simskola, boxning, parkour, basket, 
skateboard, konstkollo eller annat kul i sommar.
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På gång  Börja sortera? Har du matavfallsinsamling i ditt hus? 
Kontakta kundservice för att få grön nyckel och utrustning.

I april vårstädar vi
Under april städar vi bort den gråa 
och blöta vårvintern så att det blir rent 
och snyggt på gårdar och gröna ytor. 

Grus och sand sopas, grenar krattas, 
planteringar gödslas och träden 
beskärs. Vårarbetet pågår några 
veckor i april och under samma 
period städar staden på gator och 
torg. Om du vill slippa damm på 
nyputsade fönster ska du vänta med 
putsningen till mitten av maj då sand-
sopningen förväntas vara klar.

Snart blommar också alla de vårlö-
kar som sattes i jorden i höstas i form 
av pingstliljor, påskliljor och tulpaner. 
När de blommat ut planterar 
vi penséer och petunior 
som kommer lysa i 
glada färger under 
hela sommaren.

Vi bygger fler bostäder 
på södra sidan
 1 500 bostäder,  nya butiks lokaler, 
grönska och parkstråk. Det ska Famil-
jebostäder, tillsammans med JM, skapa 
i den snart framväxande Älvsjöstaden. 

I Älvsjöstadens nya kvarter, som 
kommer att sträcka sig från Solberga-
skogens vackra strövområden till 
stadsdelens centrum, finns också 
 planer på ny idrottshall, konstgräs-
plan och nya förskolor. Vi bygger på 
den mark där LM Ericsson tidigare 
har haft lokaler, som nu rivs och får 

ge plats för fler bostäder. De första 
133 hyresrätterna börjar vi bygga 
redan i år. 

I Svedmyra ska vi bygga 127 
hyresrätter, i Tallkrogen 70, och på 
Årstastråket kommer 186 hyresrätter 
byggas av Familjebostäder i etapp 1.

Är du intresserad av att bo i nypro-
duktion kan du anmäla dig för att få 
våra nyhetsbrev. Fyll i dina kontakt-
uppgifter under fliken bevakning på 
www.familjebostader.com/nyproduktion

”Det är tur att Familjebostäder bygger nya 
lokaler här, eftersom det hela tiden har 
varit min dröm att få en egen salong. De 
kollade upp mig noga, och såg att jag var 
seriös och vill satsa. Det ska bli fräscht och 
fint med den nya salongen.”
Zakariye Ahmed Saalax öppnar hårsalong 
med fyra frisörer på Rinkebystråket.

  TYCK TILL I ÅRETS 
 HYRESGÄSTENKÄT!

I slutet av april får nästan hälften av 
alla som bor hos oss en hyresgästenkät 
i brevlådan. Ta då chansen att tala om 
för oss hur du upplever ditt boende och 
vår service. Ditt svar hjälper oss att bli 
bättre! 

– Efter att de senaste åren ha jobbat 
hårt för att våra områden ska vara rena, 
hela och snygga fick vi glädjande nog 
ett mycket bättre resultat för utemiljö och 
städning i förra mätningen. Nu fortsätter 
vi att jobba för rent och snyggt och för 
att utveckla vår service vid t ex felanmä-
lan. Vi hoppas att du ska märka skillnad. 
Om du tycker till i årets 
enkät får vi veta om 
vi är på väg att 
lyckas med vår 
satsning, säger 
Sara Grindemo, 
enhetschef 
förvaltning.
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Skulpturen av 
Patrick Nilsson 
finns på 
Lingvägen i ...

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 maj 2015. Bland de rätta 
svaren lottar vi ut 5 vinnare som får 2 biocheckar var.
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Nyheter på  

Mina 
Sidor

• Se status på ditt lägenhetsunderhåll
• Gör intresseanmälan för tillval
• Spärra din portbricka
• Läs lokal information

www.familjebostader.com/Mina-sidor


