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VARGAVINTER  
JOJO – SNÖN DEN FINNS FORTFARANDE KVAR 

MEN DET FINNS ÄNDÅ DE SOM TROR ATT DET BLIR EN VÅR 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Snön smälter sakta i solen som värmer skönt  …                      Ännu sover videung – men lingonriset vaknar … 
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MARIA FIXAR HÅRET ÅT MÅNGA MEDLEMMAR 

-och salongen gör föreningen mer livfull 

 

 

Efter en vattenskada förra året är frisörsalongen på Bordsvägen 58 åter öppen. Att verksamheten 

nu är i full gång är glädjande för många medlemmar och inte minst för frisören Maria Tsasos, som 

saknat sin speciella och trivsamma lokal.  

När man öppnar dörren kliver man ner något trappsteg och befinner sig i en ganska liten lokal. 

Maria Tsasos tycker själv att det blir lite ”gamla stan”- känsla över det hela. Samtidigt är hennes 

frisörsalong en verksamhet som svarar väl mot föreningens strävan att ha lokaler som skapar 

möten och ger liv åt föreningen. Många är de medlemmar i Stockholmshus nr 11 som går till 

Bordsvägen 58 för att få hjälp med sin frisyr. Där möter de Maria som anser att ett frisörbesök är 

mer än att bara få håret klippt. ”Det är viktigt att mina kunder känner att de får håret klippt precis 

som de vill och jag lägger stor vikt vid att lära känna varje kunds hår för att kunna ge mina bästa 

råd.”, berättar Maria och fortsätter förklara att det finns många olika hårtyper vilket gör att det 

går att hitta individuella lösningar för alla kunder.  

 

Maria stortrivs både i föreningen och i 

Gubbängen. Framförallt trivs hon med 

alla trevliga människor i grannskapet 

och berättar att det är många som styr 

sina steg till henne när frisyren behöver 

fixas. Själv bor Maria ett hundratal 

meter uppåt gatan strax utanför 

föreningens område. ”Det är nära till 

jobbet och jag trivs verkligen i den här 

delen av Gubbängen”, säger Maria.  

Maria har i hela sitt vuxna liv jobbat 

som frisör och tycker om att ha ett 

jobb där hon får träffa och prata med 

en mängd människor samtidigt som 

hon hjälper dem att ordna frisyren.  

 

 

Maria med sin dotter Ellie  
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Erfarenheter i yrket har hon även skaffat sig utomlands. Efter att ha träffat kärleken i Grekland 

emigrerade hon tillsammans med sin man till Australien. Hon skrattar och ler åt minnena i 

Australiens frisörbransch. ”Det blev mycket jobb med löshår”, säger hon och förklarar vidare att 

frisörtermerna gjorde att det var lite krångligare att klippa i Australien. Tiden i Australien 

tillbringades först i Sydney och sedan ett par timmars bilresa inåt landet på en farm. Maria 

beskriver Australien som väldigt glatt och avslappnat och enkelt på många sätt. Att hyra en 

lägenhet kan i Stockholm bli både krångligt och dyrt men i Australien fixades sådant hur enkelt 

som helst. Efter en tid började Maria längta hem och efter tre och ett halvt år avslutades 

nybyggarlivet ”down under” som kontinenten brukar kallas.  

 

Förhållandet med mannen tog slut, men de två barnen som är 7 och 5 år gamla bor med Maria i 

Gubbängen. Under intervjun 

kommer sjuåriga Ellie in med en 

liten gitarr och både spelar och 

sjunger, vilket skapar en ännu 

mer familjär stämning i  lokalen. 

Maria ser fram emot att fortsätta 

att  vara en del av föreningens 

vardagsliv med sin frisörsalong. 

Samtidigt bibehåller hennes 

salong en mycket lång tradition 

av verksamhet på platsen. 

Ursprungligen var just den här 

lokalen en liten fiskaffär där 

medlemmarna på 40- och 50-

talet köpte färsk fisk, som låg på 

isbäddar i skyltfönstret. Då kom 

medlemmarna förbi för att köpa 

något till middagen - nu kommer 

de för att klippa sig. Det 

gemensamma som dagens 

medlemmar har med fyrtiotalets 

är att det finns en lokal 

verksamhet som både ger liv och 

mervärde i föreningen.  

 

Det är just detta som Medlemsbladets utsände noterar: Hur trevligt det är med en frisörsalong 

som ger liv och rörelse åt vardagen i föreningens kvarter. Det är uppenbart att många medlemmar 

och Gubbängsbor känner likadant när de återvänder till Bordsvägen 58 för att få hjälp med att 

ordna sin frisyr. 
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PÅ  SPANING 
 

 
 

En rovfågel har landat på taket Bordsvägen 45 och den satt där ganska länge och 

spanade ut över området … 

Föreningsgruppen undrar dock vilken sorts rovfågel det kan röra sig om. 
 

Duvhök – eller ?? 

Är det någon som tror sig kunna veta ? 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

SBC har ju sedan april 2011 haft förtroendet att sköta den tekniska 
förvaltningen.  Redan från start tilldelades jag uppdraget, något jag 
är stolt och glad över!  Det är både roligt och givande att träffa alla 
medlemmar och min ambition är så klart att ni som bor i föreningen 
ska vara nöjda. 
  

Jag har förstått att ni ibland har tyckt att det varit brister i återkopp-
ling och att vissa saker tagit för lång tid. Därför har vi förtydligat öppettiderna på en lapp vid 
expeditionen. Vi har också blivit tydligare på telefonsvararen med när en återkoppling tidigast kan 
ske. I dialog med styrelsen tittar vi också på en del andra åtgärder för att ytterligare förbättra 
servicen.  
 

Välkomna till expeditionen måndagar kl 16.00 – 18.00 samt tisdagar 08.00 - 10.00. 

Stefan Skärhult 

Teknisk förvaltare SBC 
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 RENSNING AV VÅRA CYKELFÖRRÅD ÄR NU GENOMFÖRD 

 
Ett mycket stort antal omärkta cyklar är nu borttagna.  

Tills vidare är dessa omhändertagna av vår förvaltare och 
kommer så att vara fram till sommaren. 

Om Du händelsevis skulle sakna Din cykel – kontakta Stefan 
Skärhult.  Cykeln kan då återfås mot beskrivning. 

 
 

Så här snyggt och 
rent blev det i några 
av våra cykelförråd 
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ÅTERVINNINGSRUMMET 
 

har hitills visat sig vara en succé och är mycket välbesökt 
 

 
I stället för att kasta saker, som 
kan tänkas komma till glädje för 

någon annan -  lämna dessa i 
återvinningsrummet. 

 
Där kan Du kanske också ”hitta” 

något som Du själv har letat efter.  
 
 
 
 
 

 
Ställ absolut ingenting i våra trapphus, i vinds- eller källargångar 

 

Rena – tomma gångar inte bara ser trevliga ut – de är dessutom lättare att städa 
och får enligt påpekande av brandmyndigheterna absolut inte vara belamrade 

med någonting.   
Om föreningen ständigt tvingas ta bort diverse ”sopor” från trapphus, källar- 
och/eller vindsgångar medför detta extra kostnader, vilket så småningom kan 

resultera i höjda hyror.  

Öppettider 

Varje onsdag mellan 18.00 – 20.00 
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NOTISER I KORTHET 
   

 

INBROTT I KÄLLARFÖRRÅD … 

Ännu en gång har det hänt – inbrott i våra källarförråd. Dessvärre är det mycket svårt att          

hålla  det s.k ”BUSET” helt borta. En god hjälp kan vara att alla hjälps åt att hålla ögon och        

öron öppna. Verkar något skumt – rapportera till förvaltare, husvärd eller till polisen … 

Det åligger varje medlem att se till att hålla sitt källar- resp. vindsförråd ordentligt  låst.  

Dessutom skall förrådsdörren vara märkt med lägenhetsnummer. 

 

 

CYKELSTÄLLEN  … 

Utanför en del av våra fastigheter finns cykelställ.  Titta gärna till Din cykel om Du har den där.   

Det finns ett ganska stort antal cyklar som stått utanför i dessa ställ i flera år. Kanske dags att 

rensa bort cyklar där också …?!? 
  

 

FÅGELMATNING … 

Det är klart olämpligt att lägga ut brödrester och annan fågelmat direkt utanför våra hus.  

Det drar tyvärr till sig råttor – och det vill vi självklart inte ha inpå oss.                                                                                                                            

  

 

 

  

  
 

 

  

  

  

 

FELANMÄLAN  …  

All felanmälan skall göras på 

telefon:   0771-722 722 

       mellan 07.00 – 21.00 
 

I DEN UPPFRÄSCHADE KOMPOSTEN … 
som finns på gården bakom Sicklingsvägen 3 kan Du lämpligen lämna överblivna växter, jord 
och annnat komposterbart …   
 

LEDIGA LOKALER  … 
Det finns f.n. några lediga lokaler att hyra. Ett par är på 2 kvm vardera, någon är på 9 kvm 
och en är på 21 kvm. Är Du intresserad – hör av Dig till Stefan Skärhult på tel: 08-94 76 06. 
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GROVSOPRUMMET 

 

Lennart ”Limpan” Lindberg och 

Bengt ”Bengan” Ramqvist finns som 

alltid till Din tjänst med information 

om vad som kan ”slängas” - hur det 

sorteras och var man kan lämna vad 

…………….. 

 

Öppettider  

ONSDAGAR 18.00 – 20.00  

 

 

  

SIST MEN INTE MINST 

DEN TRADITIONELLA 

FÖRENINGSDAGEN 
GÅR AV STAPELN 

TORSDAGEN DEN 13 JUNI 

PÅ GÅRDEN MELLAN  

BORDS- / SICKLINGS- / KNEKT- OCH MAJROVÄGEN 


