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”Det känns fint i hjärtat”
PÅ INTERNATIONELLA KVINNODAGEN den 8 mars finns jag i Skogås 
 centrum för att uppmärksamma kvinnors kamp för lika rättigheter 
och jämställdhet. Tyvärr behöver vi uppmärksamma frågorna. 
Huddinge är inget undantag. Även här far många kvinnor illa  
i sina relationer.

Då behövs en säker utflyktsväg och en skyddad bostad för 
 kvinnan – och ofta barnen. Här kan vi på Huge göra skillnad. 
Genom vårt mångåriga samarbete med Kvinnojouren hjälper vi 
varje år två till tre kvinnor att hitta en skyddad bostad. Det känns 
fint i hjärtat. Läs mer om det på sidorna 14–17.

Inte visste jag att Huddinge har en egen kock med Michelin
stjärna som bakar pizza vid Stuvsta torg. Huddingebon Jonas 
Lagersten och pizzeria Stella är namnen att lägga på minnet. Vi har 
varit på besök och kan rekommendera någon av signaturpizzorna. 
Bli pizzasugen på sidorna 10–11.

Årets höjning av bostadshyrorna blir något större än vanligt mot 
bakgrund av den höga inflationen som slår mot oss alla. Höjningen 
genomförs från 1 mars. Det innebär att du som hyresgäst inte 
behöver betala höjningen för januari och februari. För många ett 
värdefullt plus i hushållskassan. Läs mer på sidan 4.

Förra året renoverade vi 512 lägenheter och loka
ler. Efterfrågat av många. På sidorna 8–9 får du 
möta en av våra hyresgäster som valde ett nytt och 
efterlängtat kök. 

God läsning och trevlig vår!

Karin Strömberg Ekström  
vd, Huge

Innehåll
I detta nummer av Värden

06 Reportaget
Här är Huddinges bästa 
smultron ställen för friluftsliv.

10 I centrum
Barndomens pizza hittar du 
på Stella i Stuvsta. 

12 Hemma
Rensa hemmet och gör en 
god gärning för både miljön 
och plånboken. Här är tipsen!

14 Mötet
Carina Ahlén 
på Huge 
hjälper utsatta 
kvinnor till ett 
tryggt boende. 

18 Vi rustar upp
Berit Mikaelsson på Klockar
vägen tyckte att renoverin
gen av köket var väl värd att 
vänta på.

20 Händer nära dig
Läs mer om vad som är på 
gång i ditt område. 

Omslagsfoto:  
Lukas Lind

På omslaget:  
Jonas Lagerström på  
Stella pizza Stuvsta.

Nästa nummer utkommer:  
Maj 2023

Kontakt
Huge Bostäder AB

Box 1144, 141 24 Huddinge
Webbplats: huge.se

Tipsa oss
Vet du något spännande  

som är på gång i Huddinge?  
Hör av dig till vår redaktör:  

varden@huge.se 

Produktion
Marczak Communications 

Redaktör: Sara Marczak  
Art director: Sofia Nilsson

Ansvarig utgivare: 
Karin Strömberg Ekström

Tryck: Hylte Tryck
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Nya öppettider
Från och med årsskiftet gäller nya 
öppettider när du kontaktar oss 
eller besöker våra områdes kontor. 
Måndag – torsdag: 07.30-16.30
Fredag: 07.30-11.30
(Lunchstängt 11.30-12.30)

Håll dig uppdaterad  
– följ Huge på Facebook
Du som hyresgäst har mycket att vinna på att följa 
oss på Facebook. Via vår facebooksida kan du 
bland annat se kortare filmer på hur du tar hand 
om din lägenhet, du får också tips på aktiviteter 
och annat som händer i ditt område.

facebook.se/hugebostader

Kundservice svarar

Vem har förstört träden?

Det massiva snöfallet i november gjorde tyvärr att 
flera av våra träd tog skada. Då snön skadade 
många träd i Stockholm har arboristerna varit ned
ringda och de fick därför prioritera de 
träd som var fara för liv och infra
struktur innan de kunde ta 
hand om flera av våra träd. 

Nu har de allra flesta av 
våra träd beskurits med 
korrekta snittytor och 
under mars tar vi hand om 
de sista skadade träden. 
Vissa träd blev tyvärr så ska
dade att vi var tvungna att 
fälla dem, men själv
klart kommer nya 
att planteras enligt 
vår trädgårdsplan.
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AKTUELLT

App, app, app  
– snart är den här
Snart blir livet som hyresgäst hos 
Huge ännu enklare – inom kort lan
seras nämligen Huges boendeapp 
som kommer underlätta vardagen 
på många sätt. I nya appen kommer 
du kunna boka tvättstugan, hantera 
din hyresavi och göra felanmälan. 
Inloggning kommer att ske med 
BankID. Än så länge är appen inte 
klar men mer information kommer 
snart. Passa på att redan nu uppda
tera dina kontaktuppgifter på 
Mina sidor via Huge.se så 
är du redo sedan när 
appen finns tillgänglig 
att ladda ner!

SOMMAR
JOBBARE SÖKES

Bor du i Vårby, Skogås eller 
Flemingsberg? I sommar tar vi 

emot 200 ungdomar födda 
06-07 som vill göra fint i om 

rådena. Sista ansöknings
dag 13 mars!



SNART SKA GRUSET BORT
Alla längtar till våren nu – men vi 
börjar inte sopa bort gruset förrän 
vädret blir så bra att vi kan vara 
säkra på att det inte plötsligt blir 
blixthalka eller snö igen. Sista april 
ska sandsopningen i våra om rå
den vara klar.

Se upp för bedragare 
Bedrägerier över telefon ökar kraftigt 
och äldre är särskilt utsatta. Polisen i  
Huddinge varnar för att bedragarna 
utger sig för att vara barn eller barn
barn med nytt telefonnummer som 
behöver låna pengar. Det finns också 
bedragare som utger sig för att vara 
poliser som erbjuder sig att skydda dig 
mot brott eller ett inkassoföretag som 
säger att du har en skuld men att de 
"förstår" att du blivit utsatt för ett 
bedrägeri och ska hjälpa dig att 
hantera problemet. Bedragaren 
utnyttjar att du blir stressad av 
situationen. 

Nöjdare bostads
hyresgäster under 2022 

Det senaste året har 
Huges bostadshyres
gäster blivit allt nöjda

re med sitt boende. En förklaring 
kan vara att Huge löpande stäl
ler frågor om boendet via epost.
 – Vi frågar vad hushållen tycker 
om sitt boende och om oss som 
hyresvärd. Det innebär att vi 
varje dag får in nya förslag på 
saker som kan behöva fixas. Då 
kan vi göra snabba förbättringar, 
vilket märks och syns i husen, 
säger Anders Sundqvist, kom
munikationschef på Huge.

 Det var våren 2021 som Huge 
började använda LiveSteps – ett 
onlinesystem som kontinuerligt 
mäter upplevelsen hos hyres
gästen, exempelvis upplevd 

trygghet, den egna lägenheten, 
utomhusmiljöer och informa
tion. Att ersätta den tidigare 
årliga undersökningen ger 
många positiva effekter. 

– Med LiveSteps kan vi följa 
aktuella trender eller se utveck
lingen över kvartal och år. Det 
hjälper oss att göra långsiktiga 
förbättringar i boendemiljön, 
säger Anders Sundqvist. 

TOTALA KUND
NÖJDHETEN 2022:

67
kan jämföras med 63 under 2021, 
samt ett snitt på 71 för bostadsbolag 
runt om i Sverige

”Vi har stort fokus på att sköta om och 
renovera husen samtidigt som tryggheten 
bland våra boende behöver öka.”

HYRAN HÖJS MED 4,2 %
Huge och Hyresgästföreningen är 
överens om att bostadshyrorna för 
2023 höjs med 4,2 procent. Höj
ningen motsvarar cirka 300 kronor 
per månad för en normalstor trea.

Överenskommelsen gäller för 
hela 2023 – men höjningen 
genomförs från 1 mars. Det inne
bär att Huges hyresgäster inte 
behöver betala höjningen för 
 januari och februari.

Hyrorna för garage och parke
ringsplatser höjs stegvis under tre 
år från 1 mars 2023. Med de nya 
hyrorna blir det en större jämlikhet 
mellan om 
råden och 
mellan jämför
bara  platser.
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AKTUELLT

Om du blir 
uppringd från okänt 

nummer:
• Lägg på luren om du blir 

 misstänksam.
• Logga inte in någonstans.
• Lämna inte ut uppgifter 
som koder till bankdosa 

eller betalkort.
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5 odlingstips för balkongen
Våren står för dörren och när isen smälter kommer odlingslusten 
tillbaka! Här ger Huges trädgårdschef Andreas Ericsson de bästa 
tipsen för odling på balkong och uteplats. 

1.  Vid balkongodling är det bra att 
använda en kruka eller ett kärl utan 
hål i botten, annars är risken stor att 
det rinner vatten ner till grannen när 
du vattnar. 

2.  Jag brukar lägga lecakulor i botten 
på balkong lådan så det inte riskerar 
att bli övervattning eller att det rutt
nar under regniga perioder. Under 
torra perioder fungerar lecakulorna 
som en extra vattenresurs. 

3.  När du väljer jord är det viktigt att 
tänka på att välja rätt jord för det du 
planterar, den jord som ger bäst till
växt för just den växten. För grön
saksodling brukar jag ofta köpa 
grönsaks jord.

4.  Torvmull är bra för odling då den 
bidrar till bra nivåer för fukt och 
näring, samt gör  jorden mer luftig. 

5.  För att skydda din odling från fåglar 
och insekter kan du lägga över en 
fiberduk som även skyddar odlingen 
mot frost. 



DREV-
VIKEN

ORLÅNGEN

TREHÖRNINGEN
MAGELUNGEN

GÖMMAREN

ALBY-
SJÖN

VÅRBY-
FJÄRDEN

KVARN-
SJÖN

N
Y

N
Ä

SV
Ä

G
E

N

ÅGESTAV Ä G E N

GLÖMSTAVÄGE N

HANINGELED
E N

L ISSMAVÄ
G

EN

SJÖDALEN – FULLERSTA

FLEMINGSBERG

STUVSTA –
SNÄTTRINGE 

H U D D I N G E

SEGELTORP

VÅRBY

TRÅNGSUND

TRÅNG-
SUND

SKOGÅS

SKOGÅS

SÖDE R
T

Ä
L

JE
VÄ

GEN

H
U

D
DING EVÄGE N

J

J

J
J

J

T

T

T

TUNNELBANA

J PENDELTÅG

STUVSTA

HUDDINGE

VÅRBY
GÅRD

MASMO

FLEMINGS-
BERG

1

13

REPORTAGET 

Friluftslivet i  
Huddinge blomstrar
Skridskor, längdskidor, vandring, fiske, bad och svampplockning 

– I Huddinge finns friluftsområden och aktiviteter som lockar 
naturälskande stockholmare varje år. Värden gav sig ut och träffade 

några Huddingebor som värdesätter den friska luften. 

Text och foto: Lukas Lind

D et är en krispig vinterlördag och 
Connie Ekström och hans dött
rar Juni och Stella har hittat till 

pulkabacken i Rådsparken nära 
Huddinge centrum. De 
tränger ihop sig på samma 
pulka och glädjeropen ekar 
mellan husen. 

– Den här backen är all
deles lagom brant för bar
nen. Vi bor nära här så det 
är perfekt avstånd för att ta sig 
hit och åka lite, säger Connie. 

Efter någon timmes intensivt åkande 
är det dags för varm choklad på en bänk 
vid lekparken, innan de beger sig hemåt 
för att äta lunch. Familjen Ekström är en 
av många familjer som upptäckt Hud
dinges möjligheter till friluftsliv, som 
ofta befinner sig i toppen när Sveriges 
bästa friluftskommuner rankas. 2017 

vann Huddinge titeln Årets frilufts
kommun, sett till hela Sverige – och 

2021 utsågs Huddinge till Stockholms 
läns friluftskommun. 

Pandemin bidrog till att 
fler än vanligt hittade 
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Både vuxna och barn i familjen  Ekström 
har kul i Rådsparkens pulkabacke.
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Flemingsbergsskogens 
naturreservat.

Fullerstaparken i närheten av 
Huddinge centrum.

HUDDINGELEDEN 
Huddingeleden är en vandrings
led i Huddinge kommun. Leden 
började anläggas och markeras 

på försommaren 2016 och in
vigdes officiellt den 28 april 2019 
på Sundby gård. Leden är drygt 

80 kilometer lång och knyter 
ihop Huddinges skyddade 

 naturområden.

Friluftspärlor:  
1.  Korpberget i Vårby  

– Skogsbada, vandra
2.  Flemingsbergsskogen  

– Svamp utflykt
3.  Hälsans stig – perfekt slinga för 

löpning eller vandring.  
(Sjödalen/Fullersta)

4.  Trångssundsskogens 
 naturreservat (Skogås)  
– promenadstråk

5.  Lissmasjön i Huddinge  
– fågelskådning

6.  Orlången – långfärdsskridskor
7.  Drevviken – Rundisbanan
8.  Utsäljeparken – Pulkaåkning
9.  Cikadaparken vid Sundby gård 

– sällsynt insekt
10.  Lunden i Sjötorp – rikt fågelliv
11.  Björksättrahalvöns natur

reservat (Orlången)

12.  Paradiset  
(Granby koloni område)

13.  Gömsta Äng naturreservat 
(Lovise berg)

14.  Gömmarens natureservat
15.  Lännaskogens naturreservat
16.  Gladöskogens naturreservat
17.  Lissmadalens naturreservat
18.  Orlångens naturreservat
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Huddinges smultronställen. 2021  gjordes 
1,8 miljoner besök i Huddinges natur, 
enligt en rapport från Huddinge kom
mun. Det är fler besök än Gröna Lund 
har ett vanligt år. I Huddinge har flera så 
kallade LONAprojekt, lokala 
naturvårds satsningar, genomförts genom 
åren. Bland annat har naturmiljön vid 
 Paradiset setts över, flera naturreservat 
har fått tydligare information på plats 
och kulturlandskapen vid Lissmasjön 
och Balingsholm i Orlångens natur
reservat har restaurerats. 
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FILMSERIE 
OM HUDDINGES 

 FRILUFTSLIV 
Under 2021 tog Huddinge kommun 

fram informationsfilmer om 
allemansrätten inom ramen för 

kampanjen ”Friluftslivets år 2021”. Se 
filmerna med sångerskan Gladys 

del Pilars friluftsreportage i 
Huddinge här!

REPORTAGET 

Flemingsbergsskogens naturreservat bjuder 
på längdskidåkning i vacker miljö.
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Var njuter du av  
friluftslivet i Huddinge?

LUTZ LOOSE, 51,  
HUDDINGE: 

– Sommartid älskar jag 
Gömmaren. Gillar även Tre
hörningens vandringsom
råde, att ta en joggingrunda 

vid Källbrinks idrottsplats 
eller åka pulka med barnen 

som idag här i Fullerstaparken. 

WILMER RAHM, 9 ÅR,  
VISTABERG: 

– Pulkabacken här i 
Fullersta parken är nog min 
favoritplats, jag kör i gup
pen! Den är ännu bättre än 

Lida tycker jag. Sen är det 
kul att bada vid Gömmaren 

också, bra brygga. 

ANNALENA HANDELL,  
49 ÅR, FLEMINGS

BERG:
– Åka längdskidor här vid 
Flemingsbergs naturreser
vat, men även att tälta vid 

Paradiset eller paddla på 
Orlången. Jag gillar trailrun 

också! 

JAKOB LORENTZI, 56 
ÅR, EKERÖ: 

– Flemingsbergsskogens 
naturreservat är en av mina 
favoriter. Idag åker jag 
längdskidor för första gång

en på 30 år, det är superkul! 
Beröm till Huddinge kommun 

som åker ut och drar de här skid
spåren med scootrar.  

OLIVER RAHM, 6 ÅR, 
VISTABERG:  
– Jag gillar den här pulka
backen i Fullerstaparken, 
den är bra och lång! Gillar 
att bada vid Flottsbro ock

så. Vi var på skidskola där 
förra året, det var kul!

MALIN RAHM, 39 ÅR,  
VISTABERG: 
– Vid Gömmaren eller Lida 
friluftsområde. Det är vack
ert och så nära! Finns så 
mycket att göra i Huddinge. 

Mountainbike, längdskidor, 
pulka, kanot och geocashing!

ANDREAS SAHLEN, 34, 
HUDDINGE, WILHELM 

SAHLEN, 4 ÅR: 
– Vi tycker om att ta oss till 
Snösätra där det finns 
mycket orörd mark. Väldigt 

rik bioflora där och mycket 
landgångar som är kul för bar

nen. Men det blir mest att åka pul
ka, som idag i Rådsparken, hinner 
inte så mycket annat när man har 
barn. 
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Namn: Jonas Lagerström. 
Yrke: Kock. 
Favoritpizza: Svamp och 
tryffelpizzan på Stella. 
Bästa med Huddinge:  
En stor kommun där allt finns. 
Alla typer av människor, bostä
der, skolor – det finns helt 
enkelt mycket av allt och det 
älskar jag. 
Matlagningsknep: Krångla 
inte till det för mycket. Det 
 enkla är ofta det godaste.

Stella Pizza Stuvsta
Var: Stuvstatorget 4.  
Öppettider: söndag till torsdag 
11-20, Fredag till lördag 11-21. 
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I CENTRUM

God och prisvärd pizza – men också lyxig. Michelinkocken Jonas Lagerström 
driver pizzarestaurangen Stella i Stuvsta centrum. Målet är att återuppliva gamla 

barndomsminnen genom riktigt bra pizza. 

Text: Nelly Franzén Foto: Lukas Lind

Pizza med extra stjärnglans

LEDORDEN FÖR STELLA pizzerias koncept är lättillgäng-
ligt, gott och välkomnande för alla. Barn under tolv 
år äter gratis på plats i restaurangen. 

– Vi vill skapa en härlig ”fredagsvibe” där man 
kan glida in med familjen eller kompisarna och 
käka en pizza, ta en öl om man vill eller smaka på 
vår egen hantverksläsk. Sen får alla en klubba efter 
maten, både vuxna och barn, det är en viktig detalj, 
säger Jonas Lagerström och ler.

Han sticker inte under stol med att han 
har skapat Stella med en stor dos 
nostalgi.

– Jag tror att alla har ett barn-
domsminne kring pizzerian 
som låg där man bodde när 
man var liten. Dit man åkte på 
fredagskvällen när man skulle 
lyxa till det. Vi vill bli den 
 pizzerian, vi vill återskapa det 
där barndomsminnet, säger han. 

INTRESSET FÖR MAT började i ung ålder. 
Jonas driver flera restauranger med olika 
koncept. Under året som gick öppnade han och 
kompanjonen Danny Falkeman upp hela fem Stella- 
pizzerior runt om i Stockholm. Att en av dem ham-
nade i Stuvsta, i en av Huges lokaler, var ingen 
slump. 

– Jag är född och uppvuxen i Huddinge och nu 
bor jag här igen tillsammans med min familj så det 

kändes självklart att öppna här, säger Jonas, som 
planerar att öppna ytterligare 15 pizzerior under 
2023. 

Lokalen är modern. Färgerna går i blått och rosa 
och väggarna pryds av lekfulla målningar på pizzor, 
mat och roliga figurer. På menyn finns tolv pizzor 
att välja bland. 

– Ska vi kunna nå den nivån vi vill med våra 
hantverkspizzor måste vi ha en smal meny. Halva 

menyn är pizzaklassiker som Hawaii eller 
Margherita och den andra halvan är 

inspirationspizzor från bland annat 
vår Michelinbelönade restau-

rangen Etoile, som jag också 
driver med Danny, med smak-
kombinationer som vi själva 
gillar, säger Jonas. 

ATT HAN BRINNER för sitt yrke 
som kock råder det inga tvivel 

om. 
– Vår målsättning är att göra den 

bästa pizzadegen. Vi jobbar med bra råva-
ror och ser till att vi har förutsättningarna för att 
göra det bästa som går. Det är viktigt, säger Jonas. 

Och receptet verkar gå hem. Ugnarna går varma 
på Stella-pizzeriorna runt om i Stockholm.  

– Vi bakar ungefär 2000 pizzor i veckan, så det 
blir en hel del degar att knåda och fler ska det bli, 
säger Jonas och skrattar.  
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HEMMA

Rensa i den 
hemliga guldgruvan  

Rätt sak på rätt plats, var sak har sin tid. Nu när våren lurar runt 
hörnet är det perfekt att rensa hemma. Det kan göra gott både för 
miljön, plånboken och ditt mående. Här är Värdens bästa tips för att 

sortera, återvinna och sälja.

Text: Nelly Franzén

VISSTE DU ATT en tredjedel av alla prylar som finns i ditt 
hem inte används? De ligger i stället och samlar damm 
och har ett genomsnittligt värde på hela 17 000 kronor, 
enligt en undersökning från köp och säljsajten 
Blocket. En av många anledningar till att börja rensa 
och sälja vidare sakerna som du inte längre använder! 
Följ vår guide för att lyckas i den stora vårrensningen. 

SE TILL ATT HA DETTA  HEMMA INNAN DU BÖRJAR:• Svarta sopsäckar • Plastbackar eller flyttlådor• Markeringspenna och  markeringstejp
• Lunch och fika

SORTERA I FYRA HÖGAR 
För att effektivisera och organisera ditt rensa

de kan det vara smart att sortera dina saker i fyra 
högar. Spara, sälja, skänka bort eller slänga. 

TA LITE I TAGET 
Kanske känns det överväldigande att rensa 

hela förrådet eller hemmet på en gång. Dela upp 
det och sätt upp ett långsiktigt mål. Två lådor i 
veckan tills du känner att allt är i ordning. 

SORTERA I LÅDOR 
Sortera dina saker, som du väljer att spara, i 

genomskinliga plastlådor med lock. Då kan du på 
ett enkelt sätt se vad som finns i lådan utan att 
behöva öppna den. Locket gör även att du håller 
fukt ute och sakerna fräscha i förrådet. 
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MÄRK DINA LÅDOR 
Märk lådorna med vad som finns i 

dem. Man glömmer snabbare än vad 
man tror! 

SPARA ELLER SLÄNGA,  
DET ÄR FRÅGAN 

Fundera över om du verkligen 
använder sakerna eller har 
någon annan mer glädje av 
dem? Antingen kan du skänka 
sakerna eller sälja dem och tjäna 
en slant till något roligare. Eller 
är sakerna trasiga och svåra att 
laga? Ta dig till närmaste återvin
ningscentral och lämna gejerna 
till återvinning. 

SÄLJA 
Om du ska sälja dina saker, se till att 

de är fräscha och rena. Lägg ner lite tid på 
annonsen, ange vilket skick sakerna är i och 
ta en bra bild som visar dina prylar på ett 
korrekt sätt. 

HJÄLPS ÅT – GÖR DET TILL EN 
ROLIG GREJ! 

Allt blir ju roligare om man gör det tillsam
mans. Boka upp familjen, bjud hem kompisar
na eller grannen, nästa gång är det de som 
behöver din hjälp. Det blir både roligare och 
går fortare. 

MÖDAN VÄRT 
Röran där hemma kan lätt 

skapa stress och ångest. När vi 
har ordning och reda på våra 
saker mår vi generellt bättre. 
 Ordning på utsidan skapar också 
ordning på insidan. 

FASTNA INTE I 
NOSTALGI FÄLLAN 

När man rensar är det lätt att fast
na bland gamla foton, dagböcker 
eller andra minnesvärda saker. 
Gör inte det, då finns det risk att 
du aldrig blir klar. Lägg i stället 
dessa grejer i en separat ”nostalgi
låda” som du kan gå igenom när 
du är klar. 

HÄR KAN DU  SKÄNKA 
DINA SAKER
• Human Bridge har klädinsamling 

på flera av Huges gårdar, se adresserna på 
huge.se/kladinsamling

• Barnkällaren, Fullerstatorget 4, Huddinge
• Hela människan, Stationsvägen 25, Stuvsta
• Röda Korset, Bersåstigen 1, Huddinge
• Södertörnkyrkans Secondhand,  

Patron Pehrs väg 5, Huddinge

HÄR KAN DU SÄLJA DINA SAKER 
•  Lägg upp en annons via en tjänst som 

Blocket eller  Marketplace. 
• Sellpy.se, hämtar och säljer kläder åt dig. 
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TIPS FÖR  
DIG UTAN BIL! 

• Tiptapp.se – Hjälper dig att 
köra dina saker till tippen,

• Erikshjälpen i Vårby Haga – 
 lämna in eller få dina saker 

hämtade. Mer info: erikshjal
pen.se/store/varby/

4

5
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MÖTET

”Äntligen ett hem där 
vi kände oss trygga”
Bebisbubbla och småbarnsliv som ska vara tryggt och lyckligt förvandlades 

snabbt till missbruk, psykisk misshandel och skyddad identitet. 
– Jag var rädd att min man skulle ta barnen och döda mig.  

Utan kvinnojourens och Huges hjälp vet jag inte vad som hade hänt,  
jag är evigt tacksam, berättar Joanna. 

Text: Nelly Franzén Foto: Lukas Lind

Förväntansfull och kär. Så beskri
ver Joanna sina känslor när hon 
bestämde sig för att skaffa barn 

med sin man. Men när tredje barnet inte 
ens var ett år gammalt började hennes 
man att dricka – och i stället infann sig 
en konstant känsla av rädsla och skräck.

– Han drack jämt och blev väldigt 
kontrollerande. Jag fick inte gå utanför 
dörren utan hans tillstånd, inte ringa 
vem jag ville och han hade full kontroll 
över min ekonomi, säger Joanna. 

En lång period av psykisk misshandel 
tog fart. Ett kontrollerat liv där Joanna 
ständigt var rädd för både sitt eget och 
barnens liv. Joanna vågade inte berätta 
för någon vad som pågick. 

– Jag hade ingenting. Ingen bostad, 
inga kompisar, ingen familj i Sverige och 
inget jobb. Jag hade inte ens ett eget 
bankkonto, min man kontrollerade allt 
jag gjorde. Han hotade med att ta 

barnen och skicka tillbaka mig till mitt 
hemland, det var fruktansvärt, berättar 
Joanna. 

Joanna visste inte hur hon skulle ta 
hjälp. Hon kunde ingen svenska och 
hade dålig koll på det svenska samhället. 
Vändpunkten kom när en granne upp
märksammade att Joanna ofta grät i 
trappuppgången och att det var något 
som inte stod rätt till. 

– Min granne gjorde en orosanmälan 
och det är jag jättetacksam för. 

Under samma period gick Joanna en 
SFIkurs och fick tillfälle att berätta för 
sin lärare om situationen hemma.  

– Min lärare hjälpte mig och gav mig 
numret till kvinnojouren. Där kom jag i 
kontakt med en kvinna som kunde mitt 
modersmål. Hon berättade för mig att de 
skulle hjälpa mig att lämna min man och 
att hitta ett nytt, tryggt hem, berättar 
Joanna. 
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Namn: Carina Ahlén. 
Gör: Bosocial utredare på Huge. 
Bästa med mitt jobb:  Att bidra 
till att utsatta kvinnor kan få en 
andra chans.

” Jag hade inte ens ett eget 
bankkonto, min man 
kontrollerade allt jag gjorde.”



MÖTET

”Jag minns den dagen så väl. 
Jag trodde inte att det var sant, 

det var en oerhörd lättnad.”

KVINNOJOUREN I HUDDINGE
Huge samarbetar med Kvinnojour-
en i Huddinge för att hitta passan-
de bostäder till utsatta kvinnor. 
Förutom det utbildar kvinnojouren 
Huges personal regelbundet om 
våld i nära relationer. 

De lägenheter som Huge bistår med till utsatta kvinnor 
är inom ramen för det samarbete som Huge har 
 tillsammans med Kvinnojouren i Huddinge.

HUGE HAR SEDAN drygt 20 år tillbaka haft 
ett nära samarbete med Kvinnojouren i 
Huddinge. Carina Ahlén är Bosocialut
redare på Huge och har förutom Joanna 
hjälpt flera andra kvinnor till trygghet.

– Det är en väldigt fin arbetsuppgift. 
Alla bär vi våra ryggsäckar med erfaren
heter men dessa kvinnor bär på helt 
andra ryggsäckar än vad jag gör, och det 
känns viktigt och bra att kunna hjälpa 
dem, säger Carina Ahlén.

Varje år hjälper Huge två till tre 
 kvinnor att hitta nya trygga bostäder. 
Processen börjar med att kvinnojouren 
hör av sig till Huge och beskriver varje 
enskilt fall.

– Kvinno
jouren hörde av 
sig till oss och 
berättade om Joanna 
och hennes situation. Vi började 
leta efter en lägenhet som skulle kunna 
passa och till slut hittade vi den. Det 
känns fantastiskt att vi kan erbjuda 
utsatta kvinnor och i det här fallet även 
deras barn ett hem, berättar Carina. 

Strax därefter fick de båda mötas. 
Carina visade Joanna lägenheten och de 
skrev kontrakt. 

– Jag minns den dagen så väl. Jag 
trodde inte att det var sant, det var en 
oerhörd lättnad. Äntligen fick vi ett hem 
där vi kunde känna oss trygga och landa. 
Kvinnojouren hjälpte mig till och med 
att hitta möbler, säger Joanna.

I SVERIGE LEVER cirka 14 000 kvinnor 
under skyddad identitet. Ett komplext 
liv långt ifrån det normala. 

– Det är väldigt begränsat. Man kan 
exempelvis aldrig identifiera sig via 
bankid eller beställa hem något via 
internet, berättar Joanna. 

För att hjälpa utsatta kvinnor har 
Huge bland annat satt upp information 
om våld i nära relation med QRkod som 
länkar till kvinnojourens hemsida i 
samtliga trapphus. 
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Våga
fråga!

Stoppa 
våldet!

Agera mot våld i hemmet!
Var uppmärksam. Hör du: 
• Skrik och hot
• Aggressiva röster
• Dunsar och slag
 
Tveka inte, ring polisen på 112. Du kan rädda liv. 

Mer information:

Scanna QR-koden för mer information från 
Kvinnojouren i Huddinge.



– Vi har satt upp information i entréer 
och i tvättstugorna i våra hus. Tvätt
stugan är ofta den enda platsen där en 
utsatt kvinna får vara i fred och har tid 
att skanna en QRkod, berättar Carina. 

IDAG HAR JOANNA skaffat sig ett jobb med 
fast anställning. Dessutom hjälper hon 
andra kvinnor som är i samma situation. 
Hon ser ljust på framtiden och trivs bra i 
sin nya bostad. 

– Nu kan jag sköta mig helt själv, jag 
känner mig trygg i mitt hem och gran
narna är jättefina. Vi hjälps åt, skulle det 
vara något så finns de där för mig och 
det betyder jättemycket, säger Joanna.  

Joanna heter egentligen något annat. 

Carina Alhén tycker att det känns meningsfullt 
att kunna hjälpa kvinnor i utsatta situationer. 

ÄR DU UTSATT FÖR HOT 
ELLER VÅLD, ELLER OROLIG 

FÖR NÅGON ANNAN? 

Ring alltid 112 till polisen om det är 
en akut situation.

Socialtjänsten i Huddinge kommun 
tar emot anmälningar och hjälper 
utsatta att få rätt stöd.  
 
Enheten mot våld i nära relation 
hjälper dig att skaffa skyddat boende. 
Tel: 08–535 316 10
E-post:  
enhetenmotvald@huddinge.se 

Barn- och ungdomssektionerna  
på  kommunens servicecenter hjälper 
barn   och unga.
Tel: 08–535 300 00

Socialjouren finns tillgänglig på  
kvällar och helger. 
Tel: 020–70 80 03 
 
Kvinnojouren Huddinge ger stöd 
genom samtal och i kontakter med 
myndigheter,  sjukvård eller advokat.
Tel: 08–746 75 53
E-post:  
info@kvinnojourenhuddinge.se
Läs mer på: kvinnojourenhuddinge.se

Kvinnofridslinjen ger stöd via  
telefon  dygnet runt. 
Tel: 020–50 50 50
Läs mer på: kvinnofridslinjen.se

”Aldrig igen”. 
Stockholms stad har samlat hjälp, stöd 
och råd för de som drabbas av – eller 
själva utövar – våld i nära relationer. 
Läs mer på: aldrigigen.se
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VI RUSTAR UPP

Efterlängtat kök  
blev verklighet

När Berit Mikaelsson fick möjlighet att välja nytt kök i samband med 
renoveringen av lägenheten på Klockarvägen var det ingen tvekan. Att 
tillfälligt evakueras till en annan lägenhet var värt besväret, tycker hon.

– Jag lagar mycket mat och nu är det riktigt härligt att vara i köket, säger Berit. 
Text: Lukas Lind Foto: Maria Wahlberg 

E fter ett yrkesliv inom handel, mat och delika
tesser är köket den pensionerade Berit 
 Mikaelssons självklara favoritplats i hemmet. 

Efter höstens renovering har den känslan stärkts än 
mer, när Berit valde att ersätta sitt åldrade och kant
stötta kök med ett sprillans nytt – med fräscht 
kakel, fina bänkskivor och rymliga skåp. 

– Jag har så mycket mer arbetsyta nu. Jag kan till 
och med baka utan att ställa grejer på golvet, säger 
hon och skrattar. Det är väldigt fräscht allting! Jag 
är rätt nöjd med det renoverade badrummet också, 
men allra mest med köket.

Ungefär ett år innan renoveringen skulle sätta i 
gång bjöd Huge in till ett informationsmöte. Berit 
fick då veta att stambytet var obligatoriskt och bland 

annat innebar nya ledningar för el, 
vatten och avlopp samt ett uppdaterat 
badrum. Och att det även fanns chans 
att göra vissa tillval, som nytt kök. 

– Det var ingen tvekan från min 
sida, jag ville verkligen ha ett nytt kök. 
Hela lägenhetsrenoveringen innebar en 
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Namn: Berit Mikaelsson. 
Bor: Två rum och kök på 
Klockarvägen i Huddinge.
Ålder: 72. 



hyreshöjning på 1500 kronor i månaden, det kändes 
det värt för att få ett mer funktionellt kök. 

Huge kan i vissa fall erbjuda en evakuerings
lägenhet för den som vill flytta ut från sin lägen
het under tiden för renoveringen och det 
valde Berit att göra. I början av oktober 
ordnade Huge flytthjälp för Berit och 
hjälpte till att frakta hennes säng, soffa 
och lite annat som hon ville ha med sig 
till en närliggande etta.  

– Det var skönt att ha så nära till min 
lägenhet, då kunde jag gå dit och vattna 
blommorna och behövde inte ta med så mycket till 
evakuerings lägenheten, säger Berit.

PÅ DET STORA hela är Berit nöjd med renoveringen, 
men har vissa förbättringsförslag. 

– Jag tycker att placeringen av kyl och frys nära 
fönstret försvårar möbleringen. Och så saknar jag 
ett städskåp. Sen gjorde tyvärr hantverkarna inte ett 
riktigt bra jobb när de målade om min hall, så det 
behöver rättas till, säger Berit. 

Anna Kellander, ombyggnadskoordinator på 
Huge, välkomnar synpunkter från hyresgäster. 

– Vi är tacksamma för Berits förbättringsförslag. 
Det är just sådana här dialoger som vi värdesätter 

och som gör att det blir ännu lite bättre i 
näst kommande renoveringsprojekt.

Vi anlitar köksarkitekter som noga 
 planerar de nya köken och ritar upp för
slag. I samband med detta så inventeras 
förvaringsutrymmen såsom platsbyggda 
skåp och garderober. Varje lägenhet har 
sin utmaning och vi optimerar resultatet 

så att det passar så många som möjligt.
Efter att renoveringen är klar i lägen heten så 

besiktigas allt av oberoende besiktningsmän. Even
tuella anmärkningar som noteras av besiktnings
mannen åtgärdas sedan av entreprenören så snabbt 
som möjligt, säger Anna.

 – Jag kan absolut rekommendera att välja till 
nytt kök för andra hyresgäster som står inför en 
renovering, säger Berit. 

Anna Kellander

”Det är väldigt fräscht allting!  
Jag är rätt nöjd med det 

renoverade badrummet också, 
men allra mest med köket.”



I DITT OMRÅDE

Centrala Huddinge

Just nu arbetar vi med att byta tak på Sjödalsbacken 1. 
Samtidigt får boende i huset nya säkra vindsförråd 
med väggar i metallnät. Framåt påsk räknar vi med att 
ha både tak och förråd klara. Då går arbetet vidare till 
grannarna på Sjödalsvägen 11, där vi ska göra samma 

arbete. Framöver är även en större renovering på 
gång i båda husen, tillsammans med grannhusen på 
Sjödalsbacken 7A-C och 9. Allt för att kunna erbjuda ett 
bra boende även i framtiden!

Mycket på gång för Kommunalvägen och Sjödalstorget
Nya fönster – klart! Nu har alla lägenheter på Kom
munalvägen 14 fått fönster som isolerar bättre och 
gör innemiljön skönare. Vi fortsätter med fönster
byte på nummer 16 och tids nog även på Sjödals
torget 3A-B. I båda husen planerar vi också för en 
 större renovering med start i vår. I skrivande stund 
handlar vi upp en byggentreprenör som ska göra 
jobbet åt oss. Vi har nu en klar visningslägenhet där 
hyres gästerna kan se och känna på allt det nya.
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Bättre miljörum ger nytt liv 
åt prylarna
”Det är kaos i vårt miljörum, kan ni 
fixa det?” Sagt och gjort, efter 
önske mål från hyresgäster på 
Rådsvägen ordnade vi inkast luckor 
på utsidan av miljörummet. Sam
tidigt flyttade grovsoporna till miljö
rummet på Lännavägen 6A, som 
också fick en återbruksdel. Här får 
böcker och andra prylar nytt liv 
och kan sprida glädje hos en 
 granne i stället för att kastas.  
Visst känns det bra? 

Ny granne i Stuvsta
Sedan årsskiftet huserar redo
visningsbyrån Tirfing i Handels
bankens gamla lokal på Stations
vägen 40 i Stuvsta. Efter en 
renovering under årets första veck
or är byrån nu redo att ta emot 
kunder i den nyfixade lokalen. 

Roligare tvätt med nytt 
torkskåp? 
Efter lång och trogen tjänst har 
vi nu pensionerat torkskåpet på 
Kommunalvägen 24. Ett nytt, 
fräscht och energieffektivt torkskåp 
har tagit över. Och vem vet, kanske 
känns det en aning roligare att 
torka tvätten numera?

Tack för maten – bara i 
papperspåsar 
I höstas fick fler boende i centrala 
Huddinge möjlighet att sortera 
sitt matavfall. Många har kommit i 
gång och vi vill tacka för ett riktigt 
bra jobb med sorteringen! En liten 
påminnelse bara – kom ihåg att 
enbart använda papperspåsar till 
matavfallet. Det är viktigt för att 
återvinningen ska fungera.

Våra bästa tips för att slippa blöt 
matavfallspåse: Lägg hushållspap
per i botten, ta dubbla påsar och 
torrskala direkt ner i påsen. Och 
använd påshållaren med lufthål. 
Nya papperspåsar hämtar du 
bland frukt och grönt i mataffären. 
Tack för din insats för miljön!

Vi mäter radon i 24 hus
Fram till sista april pågår ”säsong
en” för radonmätning. Som fastig
hetsägare har vi ansvar för att hålla 
godkända radonnivåer i våra hus 
– och vi mäter varje hus vart tionde 
år. Den här omgången mäter vi i 
59 lägenheter och 19 lokaler på 24 
olika adresser i centrala Huddinge.

– Höga radonvärden kan ha olika 
orsaker och detta styr vilka åtgärder 
vi gör. Ibland räcker det att justera 
ventilationen, andra gånger behöver 
vi kombinera olika åtgärder, förklarar 
Marcus Malmros, förvaltare.

Goda nyheter – som burgare och indiskt
Sugen på en saftig burgare eller kanske en helkväll med indisk fine 
dining och smarriga cocktails? Oavsett vilket som lockar så hittar du 
det i  Huddinge centrum när Jacks burger och Indian Brasserie slår upp 
portarna nu i vår. Du hittar båda restaurangerna sida vid sida i lokalen 
där McDonald´s tidigare höll till.
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I DITT OMRÅDE

Skogås/Trångsund

Gör nytta för miljön
Nu kan alla hyresgäster i Skogås låta fruktskal, kaffe
sump och äppelskruttar göra nytta för miljön. På samt
liga adresser finns kärl där du kan sortera ditt matavfall. 
Det är enkelt att komma igång. Kontakta Huges kund
service på 08-502 360 10 för att få ett startpaket så ser 
vi till att du får det. Det du behöver göra är att lägga ditt 

matavfall i papperspåsar som du sedan kastar i mat
avfallsbehållaren intill där du kastar den vanliga sop
påsen. Instruktioner och tips finns i startpaketet. Under 
våren fortsätter utrullningen av matavfallsinsamling i 
Trångsund.

Läsglädje för 
föräldralediga
Ta med din bebis till bibliotekets bokcirkel där 
det fikas och pratas böcker. Till varje tillfälle läser 
gruppen en bok som finns undanlagd på biblio
teket för deltagarna. Varje träff är fristående och 
du behöver inte delta varje gång.

Plats: Biblioteket i Skogås centrum
Tid: Tisdagar kl. 10-11 den 14 mars, 18 april  
och 16 maj
Kontakt: skogas.bibliotek@huddinge.se

Erfarenheter från avslutat projekt 
Nu är stambytet på Spelvägen 23 i Trångsund klart! 
I januari monterades bygghissen upp på Korpstigen 
10 för att påbörja samma typ av renovering i de 
51 lägenheterna. För 
att underlätta nästa 
renoveringsprojekt tar vi 
på Huge och vår bygg
entreprenör med oss 
flera erfarenheter från 
Spelvägen 23. Förhopp
ningen är att detta ska 
bidra till ett smidigare 
arbete på Korpstigen 10. 
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Nya hissar på Stintavägen
I mars startas arbetet med att 
modernisera hissarna på Stinta
vägen 1, 3, 5 och 7. Stintavägen 1 är 
först ut och varje hissrenovering 
beräknas ta cirka 4 veckor. Det blir 
ny hissfront, ny hisskorg och slag
dörrarna byts ut till  automatiska 
dörrar. 
 

Tryggare trapphus på 
Kullstigen 
Som en del av vårt trygghets
skapande arbete fräschar vi upp 
portar och trapphus.  Porten på 
Kullstigen 3B har fått en ljusare 
färg på väggarna och under våren 
fortsätter vi med att måla trapp
huset och trappräcken.  

Släggan i badrumsväggen 
I februari slogs släggan i väggen 
och renoveringen av 54 lägenheter 
drog igång på Studievägen 5-19. 
Alla lägenheter får nya badrum, 
vatten och avloppsledningar 
byts ut och det blir nya 
el installationer. Reno
veringen beräknas 
vara klar i augusti 
2023. 

Markarbeten på gång i Trångsund 
I slutet av 2022 revs garagelängorna och carporten intill Trångsunds 
centrum för att ge plats åt det nya parkeringsdäcket och huset som ska 
byggas. Under januarifebruari har byggetableringen kommit på plats 
och schaktning för grunden till parkeringsdäcket påbörjats. I april byggs 
betongstommen för parkeringsdäcket och under sommaren färdigställs 
fasaden. Hela parkeringsdäcket beräknas vara klart i augusti 2023. Därefter 
startas andra etappen då bostadshuset kommer att byggas. Hyreslägen
heterna beräknas vara färdiga för inflyttning under 2025.

Ny asiatisk livsmedelsbutik i Skogås 
Robert och Luksamee Enggrön driver den nyöppnade matvarubutiken 
Skogås Thai Asian Market på plan två i Skogås centrum. 

– Vi öppnade upp strax före jul och det har gått över förväntan, säger 
Robert. Utöver thailändska torrvaror, frysvaror och färsk sallad bjuder sor
timentet på matvaror från Japan, Kina och Korea. En TikToktrend gör att 

många unga människor besöker butiken för att lägga vantarna på starka 
koreanska nudlar. 

– De är väldigt populära just nu! Vi kommer successivt att utöka 
vårt utbud av varor ännu mer. Min fru har väldigt bra koll på vad som 
behöver köpas in, men vi gör det steg för steg i samband med att fler 

människor besöker oss och försäljningen ökar, säger Robert.

23



I DITT OMRÅDE

Vårby

Klart för renovering
Husen på Botkyrkavägen 1-11 stod klara 1960-61 och efter mer än ett halvt sekel är det 
dags för en renovering som både flyttar fram fastigheterna till dagens standard men också 
återställer dem till det ursprungliga utseendet. 

I slutet av januari skrev Huge kontrakt med entrepre
nören Våtrumsteknik för att genomföra renoveringen 
av utsidan på de sex punkthusen på Botkyrkavägen 1-11. 

Under renoveringen kommer vi
• Byta eller renovera alla fönster för att förbättra 

inomhusklimatet i lägenheterna. 
• Gjuta ny balkongplatta för den har inom några år 

passerat sin livslängd.
• Förbättra isoleringen av fasaden för att energi

effektivisera fastigheten.

• Återställa fasaden till sitt ursprungliga utseende för 
att bevara det kulturhistoriska värdet i området.

• Byta takbeläggning och göra åtgärder för att öka 
säkerheten vid arbeten på taket. 

Renoveringen börjar på Botkyrkavägen 11 och kom
mer pågå i ungefär sex månader innan vi går vidare till 
Botkyrkavägen 9. På Botkyrkavägen 11 ska också en 
solcellsanläggning installeras på taket som ett pilot
projekt. Redan i april kommer första huset att kläs in  
i byggställning och arbetena kommer påbörjas. 

Trygg förvaring i källaren
Från januari och fram till och med mars kommer källar
utrymmena på Bäckgårdsvägen 2, 4 och 6 renoveras. 
De gamla förråden rivs och nya gallerburar monteras. 
Källaren kommer målas om och fräschas upp och där 
det behövs kommer belysningen kompletteras. 

Tips! Du som bor i en bostad hos oss kan teckna en 
förmånlig hemförsäkring, tack vare Huges samarbete 

med Länsförsäkringar Stockholm. I din hemförsäkring 
ingår även ditt källarförråd. Dock ersätts inte stöld
begärliga saker som förvaras utanför din bostad. 

24

Information 
 publiceras löpande 
på www.huge.se/
botkyrkavagen.



Fint både på insida och 
utsida
Efter att stambytet på Bäckgårds
vägen 2–6 blir klart ska de all
männa utrymmena fräschas upp 
– i trapphus bättras färgen på där 
det behövs, trappsteg lagas och 
tak repareras. Dessutom snyggas 
kabeldragningar i källarutrymmen 
till. Liknande reparationer kommer 
göras på Bäckgårdsvägen 12–18 när 
stambytet där är klart i april. 
 
Säkerheten i fokus
Alla paraboler som är  monterade 
på loftgångarna i Vårby gård 
behöver tas bort då det inte längre 
är tillåtet att ha de monterade där. 
En dåligt monterad parabol är en 
säkerhetsrisk, eftersom den kan 
blåsa ned i hårt väder. Om du vill 
ha parabol måste den fästas med 
ett särskilt stativ, som är avsett för 
parabol, innanför balkongräcket. 
På grund av brandsäkerheten 
kommer fönstergaller som felaktigt 
monterats utanför badrumsfönster 
och köksfönster monteras bort 
när husen längs Bäckgårds
vägen renoveras. Om du 
vill höja säkerheten i din 
lägenhet kan du beställa 
fönsterlås som tillval. Kontakta 
kund service om du vill beställa 
fönsterlås. 
 

Parken färdigställs under 
våren
Under våren kommer de sista 
arbetena i parken på Bäckgårds
vägen göras klart. En del ytor ska 
grusas, på andra ska det sås gräs 
och runt träden ska ett barktäcke 
läggas. Nya trädgårdsmöbler och 
ny grill kommer också komma på 
plats innan det är dags för 
invigning av parken. 

Nya planteringar på  
innergården
Under slutet av 2022 togs stängsel 
och buskage bort från inner gården 
på Bäckgårdsvägen 12–18. Nya 
planteringar ska under våren 
skapas med växter som är tåliga, 
vackra och bidrar till den biologiska 
mångfalden.  

– Huge kommer under 2023 
att ta fram en plan för biologisk 
mångfald för alla våra trädgårdar 
och grönområden. Den kommer ta 

hänsyn till flera pers
pektiv – människan, 

djurliv och insekter 
ovan jord och 
mikroorganismer 
under marken, säger 

trädgårdschef Linda 
Marie Holmström. 

Säkra elinstallationer i huset
Att ha drift och personsäkra elin
stallationer är viktigt både för dig 
som hyresgäst och för Huge som 
hyresvärd. På Solhagavägen byter 
vi huvudledningarna som går 
igenom huset fram till el centralen 
i hallen. Vi byter också till nya 
elcentraler och nya uttag till spisen 
i köket. Under arbetet kan det före
komma tillfälliga strömavbrott. 

– Arbetet går enligt tidplan. I 
lägenheterna kommer vi vara klara 
under mars och därefter kommer 
vi utföra arbeten i de allmänna 
utrymmena. Hela 
arbetet planeras 
att vara klart 
till sommaren, 
säger Kenneth 
Eriksson, teknisk 
specialist på Huge.  
 

Bra luft inomhus
För att se till att luften och in
omhusklimatet i din lägenhet 
är bra görs regelbundet en 
obligatorisk ventilationskon

troll (OVK). Under våren är det 
dags att göra en ny besiktning 
av ventilationen på Örbrinken 
6-10. Innan besiktningen görs 
ska ventilationskanaler rensas, 

vilket påbörjades i januari. 

Nya portar på plats
Portarna på Bäckgårdsvägen 2, 
4 och 6, var slitna och har därför 
bytts ut. Arbetet blev klart under 
 januari. Fler portar på andra adres
ser kommer bytas ut under året.  
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Flemingsberg/Visättra

Willys öppnar i Flemingsberg 
Planerna är stora för morgondagens Flemingsberg. Under de kommande tio åren fylls 
området med nya boende och nya företag. Samtidigt växlar servicenivån upp – och nya 
butiker lockas till Flemingsberg. Däribland Willys som tar över Pulsen i centrum. Butiken 
öppnade med sitt senaste koncept för frukt och grönt under tidiga våren.

– Vi ser att vi bidrar till att sätta press på matpriserna 
där vi etablerar butiker, något som det finns ännu stör
re behov av nu när matprisinflationen är hög. Många 
har mindre pengar över i plånboken, och att få tillgång 
till en butik med riktigt låga priser kan göra stor 
skillnad, säger Willys etableringschef Heinz Möller. 

Personalen på Pulsen känner väl sina kunder 
– och har erbjudits fortsatt anställning hos  Willys. 
Totalt gäller det 80 personer.

– Vi säger varmt välkommen till Willys. Det är ytter
ligare ett kvitto på att våra stadsdelscentrum går bra.  
I den regionala utvecklingsplanen för Stockholm är 

 Flemingsberg utsett till en av åtta regionala stads
kärnor och ett betydelsefullt centrum i södra 

Stockholm, säger Kristina Hafström som är 
uthyrningschef på Huge.

Snart klart i studenthuset 
Sommaren 2023 räknar vi med att alla de 266 lägenheterna i studenthuset på 
Röntgenvägen 5 är renoverade och klara. Bland förbättringarna märks bland annat 
moderniserade kök och badrum, nya fönster och lägenhetsdörrar. 

Samtidigt har hela huset fått nya ledningar för el, 
 vatten och avlopp, bättre ventilation och nytt tak. Och 
dessutom en välbehövlig uppfräschning av trapphus, 
entréer och andra gemensamma ytor.

– Vi vill passa på att tacka för hyresgästernas tåla
mod under byggtiden. Vi har full förståelse för att det 
kan kännas stökigt med en renovering i huset. Trots 
det har vi mest hört positiva reaktioner, vilket känns 
bra, säger Anna Kellander, ombyggnadskoordinator.
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Nya laddstationer på gång
Förra året byggde Huge flera efter
frågade laddstationer för elbilar. I 
år planerar vi för nya laddstationer 
i Grantorp och Visättra. Just nu 
kartlägger vi var det finns plats och 
var det finns tillräckligt med ström.

Rutigt på Visättravägen
Under våren får hela den stora 
parkeringen på Visättravägen 
49–59 nymålade parkeringsrutor. 
Då blir det enkelt att hitta sin ruta 
när man svänger in 
med bilen.

Vi tar elcykeln till din gård 
Gården får gärna vara lugn och fri 
från bilar. Därför har vi köpt in två 
elcyklar med lastflak som nu ska 
användas i hela Flemingsberg av 
vårt duktiga trädgårdsgäng. 

– Flaket rymmer ledigt en gräs
klippare och andra trädgårdsverk
tyg, berättar trädgårdschef 
Andreas Ericsson (på bilden).

Bra med  
galler i taket 
När vi byter 
värme rör, element 
och undercentraler på Diagnos
vägen och Terapivägen i Grantorp 
byter vi också alla undertak i källar
gångarna. De nya taken blir i galler 
som man kan se igenom.

– Polisen har också uttryckt sitt 
gillande. Nu kan ingen gömma 
något i taken, säger Huges förval
tare Jessica Stålhem. 

Arbetet med själva värmerören 
återupptas efter en vinterpaus. De 
sista tre etapperna blir klara under 
våren, sommaren och hösten.

Hejdå återvinningscentralen
– hej mobila lösningar

  

Sedan årsskiftet är det inte 
längre möjligt att lämna avfall på 
åter vinningscentralen i Flemings
berg. SRV Återvinning planerar 
att till våren eller sommaren ha 
flera kvarters nära och mobila 
lösningar på plats. Målet är att 
det ska bli lättare att bli av med 
grovavfall, även för den som inte 
har tillgång till bil. Den nedlagda 
återvinnings centralen kommer inte 
att ersättas, istället hän visas man till 
återvinnings centraler i exempelvis 
Skyttbrink eller Fittja i Botkyrka.
Läs mer på srv.se/atervinning

Vi gör om bänken – och gör rätt 
För några år sen lät vi måla om alla park
bänkar i Visättra. Och det blev inte bra. Färgen 
flagnade och det gjorde ingen glad. Nu har vi 
slipat alla bänkar och behandlat träet med lack 
för utomhusbruk. Välkommen till din bänk.

Först städning, sen boule bana 
Lagom till årets ljumma dagar får Diagnosvägen 4 en helt egen boulebana. 
Till glädje för många boende – inte minst för seniorboendet på samma 
adress. Så snart vårens städning och sandsopning är klar börjar vi bygga 
boulebanan. 
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POSTTIDNING B
Avsändare: 
Huge Bostäder AB
Box 1144, 141 24 Huddinge

Varje förmiddag vid halvtiotiden sam
las stammisarna på konditoriet Två 
Bagare i Stuvsta. Stämningen är på 
topp. Det skrattas och pratas för fullt. 
Felparkerade bilar utanför fönstret är 
ett återkommande ämne som under
håller dem alla fyra.

– Lite hjärnfysik pratar vi om också! 
Och fruntimmer så klart, skrattar 
 Gunnar  Vistam.

De har lärt känna varandra genom 
att vara flitiga besökare på Två Baga
re och numera är det mer regel än 
undantag att surra en timme över en 
kopp kaffe och en smörgås eller bak
else tillsammans.

– Fler är välkomna till vårt för
middagshäng! I april öppnar ute
serveringen här, det ser vi fram emot, 
säger Kimmo  Putkisto.
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Klockan: 10.07 
Var: Två Bagare, Stuvsta.
Vilka: från höger Ahron Benari, Gunnar Vistam, Kimmo Putkisto  
och André Jonsson.
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