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SAGOPARKEN INVIGD 
 

 
Gun Lindström och Sinika Sarela deltog i den festliga invigningen av Sagoparken. 

Läs mer om när sagofigurer fyllde den grönskande kullen mellan 

föreningens höghus på sidan xx 
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BREXIT, BREDBAND, BRF-JUBILEUM, BYGGPLANER 

präglar den varma sommaren 2016 i våra kvarter 

 

Millesgården på Lidingö är en fantastisk skulpturpark och bland annat finns där ”Europa och 

tjuren” som bygger på berättelsen ur den grekiska mytologin där guden Zeus, hänförd av 

prinsessan Europas skönhet, förvandlar sig till en vacker tjur och lockar upp prinsessan på sin 

rygg. Tjuren rusade ut i havet och vidare upp över den kontinent som kom att få sitt namn 

efter prinsessan. Skulpturen känns extra aktuell nu när Storbritannien lockats bort ur den 

europeiska gemenskapen. Man kan fråga sig vilka krafter, mytologiska eller ej, som nu lockar 

på Europa och vart lockropen leder i framtiden. Brexit var en av sommarens storpolitiska 

händelser i Europa och i våra kvarter har bredbandet, eller fiberdragningen, varit en stor 

händelse. Nu surfar medlemmarna säkert snabbare än vad den mytologiska tjuren gjorde 

genom Medelhavets vågor med Europa på ryggen. I våra kvarter uppmärksammas också det 

faktum att föreningen fyller 70 år i år. Firandet pågår i etapper med olika arrangemang där  

några återspeglas i detta nummer och fler väntar i höst. Stockholmshus 11 föddes för jämnt 

70 år sedan och inspirerad av mytologin kring ”Europa och tjuren” kan man tänka sig att de 

styrande vid byggandet förvandlade sig till, om inte en tjur, så en glänsande ny tunnelbana. 

En tunnelbana med vilken de lockade arbetarklassens prinsessor och prinsar på det smutsiga 

och trånga Södermalm att resa söderut till Gubbängen där en ny stadsdel skapades som en 

del av det närmast mytologiserade folkhemsbygget.  

 
 
 
 
 

Ordföranden Georg 
Psilander vid skulpturen 

”Europa och tjuren 
av Carl Milles på 

Millesgården på Lidingö. 
Skulpturen är inspirerad 

av den grekiska 
mytologin varur den 

europeiska 
gemenskapens kontinent 
en gång fått sitt namn. 
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Folkhemsbygget med bla nya bostäder pågick över hela landet och blev en del av det 

internationellt ryktbara ”Sweden – the middle way”, en egen riktning mellan amerikansk 

marknadsekonomi och sovjetisk planekonomi. Vad dagens politiker och tjänstemän skulle 

tänkas förvandlas till i sin inspiration till utveckling vet vi inte. Tjuren lockade med sig 

prinsessan Europa mot en ny kontinent och folkhemspolitikerna med Per-Albin Hansson i 

spetsen lockade med sig folket till en resa mot en bättre framtid med bland annat moderna 

bostäder i luftiga, gröna miljöer.  

Hela historien kring dagens Osthus och Legolada visar väl snarare att dagens styrande i 

Stadshuset inte är så intresserade av att ha folket med på sin resa. Med en besvärande ton 

förklaras att folket har fått ett nytt nöje: Att överklaga alla byggplaner eftersom ingen vill ha 

nya hus i sin närhet. Folket i våra kvarter beskrivs som arga på arkitekten och motståndare 

mot all nybyggnation, men ingenting kunde vara mer fel. Det tål att upprepas: I Gubbängen 

har det byggts nytt varje årtionde sedan stadsdelen ansågs färdigbyggd på 1950-talet. Det 

finns inget utbrett motstånd mot nya utbyggnader. Det finns inget motstånd mot någon 

arkitekt vare sig de ritat osthus eller legolada (det är placeringen allt handlar om). Det finns 

inget utbrett motstånd mot att fler människor ska kunna finna Gubbängen som sitt nya hem. 

Däremot finns det i Gubbängen och i våra kvarter väldigt många engagerade och initierade 

människor. Dessa har kommit med mängder av förslag där nya bostäder kan uppföras, gärna 

med ny och spännande arkitektur. Alla dessa människor 

undrar var i den demokratiska processen de är välkomna. 

Välkomna på allvar. Varför involveras inte alla dessa 

krafter tidigare i stadsutvecklingsprojekt och byggplaner 

som berör deras närområde? Dessutom har en mängd 

relevanta frågor ställts kring osthus-bygget, mängder med 

frågetecken finns runt hela projektet. Bemötandet av alla 

dessa frågor och konstruktiva förslag kan sammanfattas i 

tystnad, i ignorans och i klagande över medborgare som 

bara överklagar. Är det då konstigt att många är 

upprörda? Nej, knappast. För den mytologiska tjuren var prinsessan Europa allt. För 

folkhemspolitikerna var medborgarna allt. För dagens makthavare som styr i frågan kring 

osthuset är människorna mest i vägen.  Den inställningen måste ändras snabbt.  

Demokrati betyder folkstyre. Även om folket har sina valda representanter så är det många 

som inte vill bli behandlade som om de var i vägen. Då börjar folkstyrets själva idé att 

krackelera. EU befinner sig i sin största kris någonsin. Det svenska lokalsamhället kan också 

vara på väg in i en demokratisk kris om dess politiker och tjänstemän fortsätter att 

distansera sig från sina medborgare. Det engagemang och den kreativitet som medlemmar i 

vår förening visar kan faktiskt vara en positiv kraft. Om politiker och tjänstemän visade detta 

lite större intresse skulle det kunna bli början på en förändring där medborgarinflytande 

ökar till gagn för vitaliteten i det demokratiska samhällsbygget vi alla är en del  av. Att värna 

demokratins alla delar känns allt viktigare i vår värld, lokalt och globalt. 
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 SAGOLIKA BESÖK I NYA PARKEN MELLAN 

HÖGHUSEN – KULLEN VIMLADE AV PROFILER 

       

Den numer tillgängliga och uppfräschade platsen mellan höghusen pyntad med ballonger och 
sagofigurer på väg ut att gömma sig på kullen, eller sagoberget, i den nya Sagoparken. 

 

Den vackra julikvällen välkomnade en stor skara medlemmar till invigningen av Sagoparken mellan 

höghusen. Detta område som tidigare varit en otillgänglig plats som inte kunnat mäta sig med 

föreningens övriga trädgårdar när det gäller trivsel och miljö. Men efter att en platå med utemöbler 

och grillplats gjordes i ordning förra året och sedan en grusad gångväg och lite mer planteringar 

kommit på plats så har även detta område nu fått en mer välkomnande prägel.  

 

Jacob och Kalle hittade 

många sagofigurer på 

Sagoberget 

 

 

    Familjen Svedberg på 

väg ut i sagans grönska 
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Grillkorvens doft och rader av ballonger ledde besökarna upp från Sicklingsvägen till spännande 

aktiviteter i den kuperade terrängen. Ett sextiotal sagofigurer, kända från böcker, serietidningar och 

filmer fanns utspridda i terrängen. Det gällde att både hitta och sedan också namnge dem.  

Såväl äldre som yngre medlemmar gav sig ut i grönskan 

för att leta. Samtidigt fanns en mindre dramatisk terräng 

lite längre ner, där företrädesvis vuxna, kunde försöka 

namnge en hel del bok-, teve- och filmpersonligheter 

kända som deckare och spioner i fiktionens värld.  

 

 

 

 

 

 

Kurt Larsson låter sig väl smaka av den 
goda grillkorven … 
 

Bland alla de som letade sagofigurer runt kullen 

kom fantastiskt många tillbaka med korrekta 

namn på alla eller nästan alla figurer.  

                    Knepigt att minnas alla namn ? 

 

 

Lena och Sonja Wallberg njöt av den sköna 

julikvällen i Sagoparken … 
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Ett stort prisbord gjorde sedan att alla de yngre deltagarna kunde få med sig ett litet pris hem efter 

den spännande upptäcktsfärden i sagornas värld och några vuxna fick med sig nya ”deckar-

upplevelser”  i form av böcker.  

                          Förväntansfulla deltagare inför prisutdelningen på Sagoberget  

 

Många medlemmar önskar nu att Sagoparken åter ska få besök från sagofigurer och om det blir så 

lovar Medlemsbladet att rapportera den ankomsten … 
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SK´DUNKER FÖRE POKÉMON 
Sommaren 2016 kom på ett märkligt sätt att få människor att leta Pokémon 

med sina mobiltelefoner. Det har fått till följd att unga och gamla kan ses 

jagandes i parker och på gator med blicken i mobilen. I Brf Stockholmshus 11 i 

Gubbängen hade det sedan långt tidigare planerats för en del av 70-års 

firandet med just ett liknande inslag. Fast här var det ett miljötänk som stod i 

fokus. Som ett av flera evenemang för att  uppmärksamma föreningens 70-års 

jubileum lockades medlemmarna att ge sig ut i de vackra trädgårdarna för att 

leta Sk´dunker, namnet på de små figurer som fanns bland 

buskar, träd och blommor.  

Samtidigt som medlemmar letade dessa figurer kunde de, 

om de så önskade, plocka skräp. Att medlemmarna är 

stolta över sina trädgårdar och små parker råder inget 

tvivel om. Det finns en stor medvetenhet kring miljöfrågor 

och trädgårdarna vårdas ömt. Viljan att utveckla 

grönytorna är också stark då många förslag kommer in till 

styrelsen varje år.  

 
Rufus, Tage och Kristin Malm              Petra Ekström anlände med Fridolf,                Arvid och Edvin 
hade hittat ett rekordstort antal           Herbert och Bernard, som hade                  Schiöler – Eriksson  
         under semestern                                           väldigt många                                 kom också med många                                                                                                           
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Finalen för denna jakt på Sk´dunker var placerad vid den lilla gröna oas bakom Bordsvägen 

50-52. Där skogen kryper ända in på föreningens 

tomt och närmast omsluter den gamla klassiska 

piskställningen.    Således kallad för Skogsparken.                                                  

          Åååh va´ gott med PopCorn och Ostbågar … 

Priser delades ut till de många duktiga miljökämparna som kom med sina hittade Sk´dunker. 

 

 

Ellen och Henrik 

Andersson under den 

festliga kvällen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
En mycket nöjd Gabriella Williams Skoog 
överlämnar en stor fångst av Sk´dunker till 
Annika Dackéus. 
 
 
Roland och Britt-Marie Moberg var mycket glada över att den lilla oas som utgör skogsparken var i 

händelsernas centrum. Här i föreningens nordvästligaste hörn har de bott i många år … 
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OSTHUSET OCH LEGOLADAN ÖVERKLAGAS 
 
Osthuset och Legoladan har varit föremål för många diskussioner på flera möten och 
intresserat många.  

 

Kristina Adolfsson, som är arkitekt boende i Älvsjö, har varit med på några av dem. Kristina 
har bl a skrivit en handledning för kommuner gällande detaljplaner och alltså intresserat sig 
för våra kvarter.   

Det har kommit in cirka 40 överklaganden till Mark- och Miljödomstolen. Processen där 
startar under hösten.  Eftersom många påtalat att gällande regler inte har följts kan Mark 
och Miljööverdomstolen komma att slutligen gå in och avgöra ärendet. 40 st överklaganden 
tyder på ett mycket starkt engagemang i jämförelse med liknande ärenden.  

Apropå att en del politiker har kallat överklaganden för ett “folknöje” så var det intressant 
att läsa i DN den 2 augusti. Där fanns en djuplodande artikel som detaljerat gick igenom vad 
som verkligen försenar byggen. 

75 % av alla detaljplaner klagas det inte alls på. Ungefär 96 % av alla bygglov överklagas inte. 
Överklagan påverkar dessutom tiden väldigt lite i själva byggprocessen. Den stora 
tidsfördröjningen handlar om att byggbolagen väntar med att bygga. Stora byggbolag väljer 
de projekt de tjänar mest pengar på. Resten av planerna får helt enkelt ligga och vänta, 
många gånger i flera år. Det handlar alltså inte i första hand om folk som överklagar. Några 
av våra politiker bör nu tänka om innan de fortsätter att skälla på medborgare som 
intresserar sig för kommunens byggplaner och sin egen närmiljö.  
 



10 
 

 

1946-2016    Brf Stockholmshus 11 i Gubbängen fyller 70 år 

 

MUSIK FRÅN VÄRLDENS ALLA HÖRN 
FYLLDE VACKER AUGUSTIKVÄLL I 

TEATERPARKEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Musikgruppen RAA har spelat tillsammans 
sedan 1973 och det återspeglade även deras 
repertoar som var både mångsidig och 
inspirerande. Ett makalöst vackert väder och 
en prunkande teaterpark fylldes av toner 
som virvlade upp från mängder med 
spännande instrument hämtade från olika 
tidsepoker och olika kulturer jorden runt. 
Taktfast handklapp, några gungande 
danssteg och en del allsång gjorde kvällen än 
mer minnesvärd.  
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Medlemmar i alla åldrar slog sig ner i 
grönskan där det också bjöds på kaffe 
med bullar och kakor och lite andra 
godsaker.  

 
Teaterparken inramas av lägenheter där 
balkongerna tillsynes utgjorde privata loger under denna sommarkonsert. Många njöt av 
sommarkvällen och de ljuva tonerna tillbakalutade på sina balkonger och från öppna fönster.  
 
”Det har varit en hel del planerande och 
fixande inför denna konsert” konstaterade 
Annika Dackéus efter att ha kollat att alla 
sladdar satt där de skulle sitta och att 
musikgruppen RAA börjat soundchecka.  
 

 

 

Maivor Nilsson och Maud Skoog, grannar boende 
på Kistvägen, placerade sig på berghällen i 
teaterparken denna onsdagskväll för en konsert i 
det gröna.  
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”Det är många som hjälpt till att låna ut tevekannor och termosar” log Marie-Louise 
Halvarsson-Fisk när hon placerade ännu en termos på det välfyllda fikabordet. Medlemmar i 
precis alla åldrar slöt upp, en del spenderade hela kvällen där, andra kom förbi under en 
stund. Och hela tiden syntes barn hoppa och leka i hela Teaterparken.  

 
Stämningen var varm och hjärtlig och RAA applåderades 
kvar på scenen för extranummer.  
 
Sedan konstaterade våra mångbegåvade musikanter 
entusiastiskt att det varit en underbar kväll och att de 
gratulerade föreningen till sina 70 år. ”Vi kommer gärna 
tillbaka när ni fyller hundra”. Ordföranden Georg 
Psilander tackade och svarade att kvällen säkert kommer 
leva kvar i föreningens minne så till 100 år-jubileet är ni  
varmt välkomna tillbaka. 
 
 
 
 
 
 
 

Cecilia och Rod Bengtsson på Sicklingsvägen hade 
en trevlig kväll i teaterparken. ”Fantastiskt kul att 
höra RAA spela lite musik av Aston Reimers rivaler 
från 70-talet”, sa Rod och passade samtidigt på 
att uttrycka sin glädje över trevliga grannar. 

 
 
 
Olga Biba och Gösta Gustavsson är två  demo-
kratiförkämpar. När de besökte konserten här i 
Teaterparken kom de uppklädda i ukrainska färger med 
anledning av Ukrainas nationaldag och 25-års jubileum.  
Gösta har också genom åren gjort stora insatser för ett 
ökat kulturutbyte mellan ungdomar i Sverige och  

Ukraina. 
 
 
 
 
 

 
Lennart ”Limpan” Lindberg, Annika Dackéus och 

Marie-Louise Halvarsson-Fisk konstaterar att 

konserten blev lyckad. I bakgrunden ses Ingemar 

Dackéus avnjuta en kopp kaffe efter dagens alla 

förberedelser  … 
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HÖSTSALONG I PANNCENTRALEN 1 
21-23 OKTOBER 

 
Millesgården med de vackra skulpturerna kan inspirera till många saker. Kanske även till eget 

skapande. Föreningen ser gärna skapande verksamheter i kvarteren och det har även ökat 

de senaste åren. I flera av lokalerna pågår konstnärlig verksamhet i olika former. 

Inspirerade av konst i allmänhet och Liljevalchs vårsalong i synnerhet planerar nu  

föreningsgruppen att ha en egen ”Höstsalong”.  Den kommer att pågå mellan den 21 och 23 

oktober.  

 

 

 

     I Kamelparken finns statyn 
          ”Lenah och Christer” 
               av konstnären 
         Olof Thorwald Ohlsson 
 

Stockholmshus 11:s Höstsalong blir en del av 70-årsfirandet och därför ser arrangerande 

Föreningsgruppen att ett tema just kunde vara 

föreningen och dess kvarter. Samtidigt så är det 

naturligtvis också helt fritt att ha vilket tema och 

vilket material som helst. Har du något 

konstverk eller ett foto som du vill visa upp eller 

känner du att du vill skapa ett så är det läge att 

göra det nu.  

 

                       Målning av f.d vice värd Lars Slättås 

Panncentralen kommer att vara platsen för denna Höstsalong och mer information kommer 

att finnas på hemsidan.  

Hör så snart som möjligt av Dig till mailadress: ordf@stockholmshus11.se                               

om Du vill delta med någon form av kostverk. 

 

mailto:ordf@stockholmshus11.se
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NOTISER I KORTHET  
 

FEL FÖRSÄKRING KAN BLI EN KALLDUSCH … 
Se över Din hemförsäkring och kontrollera 
villkoren noga. Många missar att göra det, vilket 
kan bli en dyr överraskning om något skulle 
hända.. Du kan antingen ha din 
bostadsrättsförsäkring som ett tillägg till 
hemförsäkringen eller genom att den ingår i en 
kombinerad hem- och bostadsrättsförsäkring. 
Kontrollera också Dina Balofix-kranar på resp. 
vattenledning … 
 
 

 

GX 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOPKÄRLEN … 
Om Du upptäcker att det är fullt i kärlen för hushållssopor eller för  tidningar ombedes Du 
vänligen gå till annat kärl i föreningens kvarter så att det inte blir överfullt eller hamnar på 
gatan. Föreningen jobbar på att sophämtningen ska fungera perfekt men om en miss från 
entreprenören skulle uppstå och en tömning missas är det bra om vi vid sådant tillfälle går  
till annat kärl. 
 
 

PRIVATA GRILLAR I VÅRA PARKER … 
De privata grillar som finns ute i våra parker bör ställas där det finns iordninggjord  Grill-

parkering (Kamelparken har en) och det kommer även att framledes finnas en parkering i 

den nydöpta Teaterparken. Detta för att t ex. underlätta gräsklippning. 

Tänk också på att ställa undan grillen innan vintern –  den riskerar annars att tas bort. 

Förvaras lämpligen i Ditt källarförråd.  

GROVSOPRUMMET … 
På förekommen anledning erinras om att inte lämna större möbler (sängar, soffor, fåtöljer, 
större skåp etc) i grovsoprummet.  

Ställ inte heller grovsopor utanför dörren om grovsoprummet är stängt. 
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OMBYGGNATIONER … 
Om Du planerar att bygga om Din lägenhet, t ex ta bort eller flytta någon vägg skall Du    
först kontakta vår förvaltare Storholmen.  Det gäller även större ingrepp och/eller 
reparationer.  Lämna gärna in en ritning för att klart beskriva hur Du tänkt. 

 
 

TOMMA KÄLLAR- OCH VINDSGÅNGAR … 
Påminnelse om att inte förvara eller ställa saker i våra källar- och/eller vindsgångar. Det får  
heller inte stå saker i trapphusen – beroende på brandrisk och en eventuell snabb utrymning. 
Använd Ditt källarförråd.  Cyklar och barnvagnar kan förvaras i cykelförråden. 
 
 
 

FÖRENINGENS LOKALER … 
För Dig som är nyinflyttad gäller följande för alla föreningens befintliga lokaler. 
 
 
 

Festlokalen (f.d Panncentralen) finns på Knektvägen 11 och 
kan förhyras för fester och evenemang för upp till 50 
personer. Bokas via vår förvaltare. Festlokalen planeras 
dessutom under kommande vinter att fräschas upp med bl-a 
färg och nya stolar… 
 
 
 

 
Hobbylokalen är belägen på Bordsvägen 62. Där finns bl.a 
hyvelbänkar och diverse verktyg för Dig som vill snickra lite på 
egen hand. Nyckel kan lånas via förvaltaren. 
 
Tvättstugan, Knektvägen 13,  kommer under hösten att få ny 
belysning. Bokas via hemsidan. 
 
Föreningen ser för närvarande över möjligheter till en mindre sk övernattningslokal. Där 
återkommer vi så snart det finns något mer att berätta. 
 
Avseende efterfrågan på ett eget gym – letar föreningen lämplig lokal.  
 
Föreningen har också ett ”Second Hand-rum” – Knektvägen 15 där Du kan lämna och/eller 
byta saker.  Du gör genom detta en miljövänlig insats genom att återanvända saker.  
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OLYMPISK FEM-KAMP  
GÅR AV STAPELN DEN 24 SEPTEMBER 

 
 

Lördagen den 24 september håller Stockholmshus 11 olympia-spel i 
OLYMPIAPARKEN. 

 
Parken är belägen vid Bordsvägen 70 – 72 och festen startar kl 14.00 med fem 

olika grenar (väl anpassade för både barn och vuxna). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förhoppningsvis kan vi också under dagen få se våra modigaste medlemmar 
dela upp sig i två lag för att genomföra en stafett-tävling med säck och 

simfötter till allmänt nöje 
(både för de som deltar och de som är åskådare) 

 
Priser och medaljer utlovas för förtjänstfullt kämpande i både det ena och det 

andra 
 

Varmt välkomna och boka nu genast upp denna dag för en oförglömlig 
 

70-årsfest 
 
 

 

 

FÖRENINGSGRUPPEN 

BRF STOCKHOLMSHUS 11 


