
1 
 

 

 11:ans medlemsblad 
       Brf Stockholmshus nr 11  Gubbängen 
                    www.stockholmshus11.se 
 
 
 
Nummer 3                                                                     Hösten  2012 

 
       KONSTNÄRER PÅ KNEKTVÄGEN 
 

 
 
Silversmedjan sidan 2 Second Hand Sidan 4 

Extra medlemsmöte Sidan 5 Årsstämman Sidan6 

Notiser i korthet  Sidan 7 Första Advent Sidan 8                           
 



2 
 

DRÖMMAR AV SILVER – DRÖMMAR AV GULD … OCH AV GLAS 

I Silversmedjan på Knektvägen förverkligas drömmar i takt med allt konstnärligt skapande som sker.  Håkan 

Persson tog över lokalen för ett par år sedan och presenterar sig som silversmed, fotograf, trummis och 

pappa. Nu delar han lokalen med fyra kollegor och tillsammans utgör de något som liknar ett 

konstnärskollektiv. Håkan är yrkesfotograf, främst som frilansare i tevesammanhang, och har haft 

silversmidet som en dröm och bisyssla. För Håkan blir det samtidigt ett sätt att koppla av mellan hektiska 

filminspelningar av Gladiatorerna, Familjen Annorlunda, Äntligen hemma och andra produktioner han är 

inblandad i. Håkan reder också ut begreppen kring yrkestiteln. Silversmed var förr någon som arbetade 

med större silverföremål som dryckeskärl och liknande. Den som jobbade med smycken i silver räknades in 

bland guldsmederna. Det är just mindre smycken såsom ringar och halsband man främst jobbar med i 

Silversmedjans lokaler. 

 

 

 

 

                
 
 
 
 
 

Håkan Persson    Silversmed                                                  Port i Visby ringmur 
 
En dröm på hobbybasis har för en av dem, Charles Thomas, sedan i våras varit en heltidssatsning. Charles 

titulerar sig metall- och smyckesdesigner. Han berättar entusiastiskt om sin dröm medan han plockar med 

några spektakulära ringar och amuletter som oftast finner sina bärare inom musikbranschen. Charles har en 

bakgrund i restaurangbranschen, bland annat som dörrvakt, men drömmen har länge varit att bli 

metallkonstnär. Genom jobbet i restaurang och klubbvärlden har Charles fått med sig ett stort kontaktnät 

inte minst bland rockartister där hans konstverk slagit an. Ett knogjärn i silver sticker ut bland föremålen -  

där formen av ett hjärta kontrasterar det 

hårda. 

 

 

 

 

Charles Thomas     
 Metall- och smyckes-designer 
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Ieva Gulbe är ursprungligen från Lettland men för fyra år sedan tog kärleken henne till Sverige. Med till 

Sverige tog hon sin glasverksamhet. Hon gör dekorativa glasmotiv för bland annat fönster. Hennes historia 

är en spännande berättelse, som sträcker sig tillbaka till det kalla kriget då Lettland alltjämt var slukat av 

det stora Sovjetunionen. Ieva växte upp i en familj med konstnärstraditioner och beskriver den 

kommunistiska Sovjettiden som mycket speciell. Var man konstnär och kunde avbilda Lenin i något 

material, då hade man jobb. Hennes far var också han glaskonstnär specialiserad på interiörer. I det 

kommunistiska Lettland var det många kommunhus som skulle dekoreras och det anslogs hela tiden pengar 

som skulle avsättas för detta i femårsplaner. Det var så ekonomin fungerade i det kommunistiska 

Sovjetunionen. Stålverk producerade en viss mängd stål oavsett om det behövdes eller inte. Likaså skulle 

det produceras konst för den avsatta budgeten oavsett behov. Men behov av motiv på kommunistikonen 

Lenin var av ideologiska skäl obegränsat. Så på så vis var konstnärslivet ekonomiskt tryggare på den tiden, 

till priset av en beskuren konstärlig frihet. Även andra minnen från hemlandet vittnar om hur 

kommunistdiktaturen for hårt fram. Många letter tvångsflyttades till Sibirien. Där har de blivit kvar efter 

Sovjetunionens fall då deras gamla hem sedan ett par generationer tagits över av ryssar , som i sin tur 

tvångsflyttades till Lettland. Banden till Lettland och alla hennes minnen därifrån är väldigt starka, berättar 

Ieva. Men samtidigt förklarar hon att hon konstnärligt har hittat hem i föreningens källarlokal på 

Knektvägen. Hon sprudlar av energi i sitt berättande och tror nu att hon står inför ett stort genombrott. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ieva Gulbe 
Glaskonstnär 
 

                                 
                               
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
                      Guldsmed Maj Ahlberg 
 
och Silversmed Pernilla Jämterud (som dessvärre inte fanns på plats när redaktionen var där) 
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Linnéa Skogqvist och styrelsens representant 
Marie-Louise Halvarsson med första objektet … 

 

Det kan löna sig att skriva en motion till årsmötet. 

 

Linnéa Skogqvist, engagerad medlem,  lämnade en motion avseende ett SECOND 

HAND –rum.  Det röstades igenom med stor majoritet på stämman och nu har detta 

blivit till verklighet.   
 

Den gamla, slitna och gnisslande 

sopkarusellen på Knektvägen 15 

har monterats ner och forslats 

bort. Rummet har frächats till 

med vit färg och hyllor har satts 

upp och nu är det snart dags att 

börja med Second Hand – 

återvinning.   

 

 

Här är man välkommen att lämna in det mesta: husgeråd, porslin,     böcker, skivor, 

vinter- och sommarsport, leksaker och andra mindre saker som är i användbart 

skick.  Dock finns inte möjlighet att ta hand om kläder, dessa kan istället lämnas på 

torget.   
 

Öppettiderna blir samma som grovsoprummet – onsdagar mellan 18.00 – 20.00 och 

ansvarig för det hela kommer att vara motionären själv:  Linnéa Skogqvist.  
 

Har Ni några frågor och/eller funderingar kan Ni vända Er till henne eller till 

bemanningen i grovsoprummet. 

 

***************** 

VÅRA TRÄDGÅRDAR 

Elfströms, vår trädgårdsentreprenör  

har under sommaren rensat, hackat, klippt och planterat om 

- både här och där i våra, som vanligt mycket välskötta 

trädgårdar…  På Knektvägen 5 har t ex en OXEL nu blivit 

planterad (där en sjuk björk tidigare stått).  

Erinras om att ta bort och ställa undan Din privata GRILL 

under vintern … 
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EXTRA MEDLEMSMÖTE 
 

Förra årets extra medlemsmöte blev en riktig succé. 

Välbesökt, många frågor och svar och inte minst en hel del 

diskussioner … 

Därför håller styrelsen även i år ett extra medlemsmöte, 

där vi kan ventilera frågor och svar med varandra. 

 

Mötet äger rum i vår fest-lokal (f.d. Panncentralen) som är 

belägen på Knektvägen intill tvättstugan. 

Torsdagen den 15 november kl. 19.00 
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Boka redan nu in 

Torsdagen den 29 november 

då är det dags för ÅRSSTÄMMA 2012 

 

Kallelse kommer i god tid att anslås i alla portar samt 

delas ut i alla brevlådor 
 

  

       som brukligt träffas vi i 

Söderledskyrkan där vi också 

bjuder på kaffe med doppa och lite stämningsfull 

underhållning. 

Transport kan ordnas för de som har svårt att ta sig dit på egen 

hand.  Anmäl Dig hos Stefan Skärhult på tel: 08-947606. 
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FELANMÄLAN  …  

All felanmälan skall göras på 

telefon:   0771-722 722 
 

 
 
NOTISER I KORTHET 
 

STAMSPOLNING  … 

Företaget RENSA är nu i full gång med STAMSPOLNING i samtliga lägenheter.  Avisering om        

när och hur kommer i god tid att meddelas respektive medlem.   

 

 

KÄLLAR-  OCH  VINDSGÅNGAR  … 

P.g.a brandrisk påminner vi om att det är inte tillåtet att ställa barnvagnar, pulkor, rollatorer, 

möbler, tomkartonger el.dyl i våra källar- och vindsgångar.  Det försvårar inte bara för med-

lemmar att komma fram utan också för vår städ-personal …   

Är det grov-sopor så är vårt grovsoprum öppet varje onsdag mellan 18.00 – 20.00. 

Dessutom påminns om olämpligheten att förvara stöldbegärligt gods (och absolut inte synligt) i sitt       

vinds- eller källarförråd  –  det lockar tjuven. 

  
 

CYKELKÄLLARE … 

Du som har cykel el barnvagn i cykelkällaren – märk upp den med Ditt namn FÖRE den                     

1 december 2012. En genomgång har blivit nödvändig pga att gamla och trasiga cyklar blivit 

kvarlämnade bl.a  efter utflyttning. De cyklar som inte är märkta kommer att tas bort. 

 

PARKERING PÅ VÄNDZON  … 

Parkering på vändzon (Knektvägen) är ej tillåten och nu har parkeringsvakterna extra be-      

vakning där på grund av att SITA inte tömmer våra sopbehållare om bilar står i vägen.              

Detta gäller självklart även vid sopbehållarna på Sicklingsvägen.   
  

 

FOTGROTTAN … 

Sedan den 1 september är fotvården igång igen på Majrovägen 10.                                                                                                                                                                               

Maj Engström, som driver Fotgrottan hälsar alla välkomna –  

 vardagar 11.00 – 18.00  (tel 933051 el. SMS till 070-4563650).  
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VÄLKOMMEN  ATT  FIRA 

FFÖÖRRSSTTAA  AADDVVEENNTT  
DEN 2 DECEMBER  KL. 15.00 

PÅ INNERGÅRDEN KNEKTVÄGEN/MAJROVÄGEN 

 

VI TÄNDER GRANEN,  

BJUDER PÅ VARM 

GLÖGG OCH  

PEPPARKAKOR.  

LYSSNAR PÅ 
STÄMNINGSFULL 
JULMUSIK … 
 
                          FÖRENINGSGRUPPEN 

 
 

 

 

                       

 

NÅGRA AV VÅRA LOKALHYRESGÄSTER KOMMER DÅ OCKSÅ ATT HA ”ÖPPET HUS” 


