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Knektvägen 15, andra våningen, där finner vi årets vinnare av adventsbelysningen med motiveringen: 
 

Från den stora stjärnan tycks utgå en stjärnbeströdd virvel som skapar en ljuspelare i formen av 

en julgran. Kan hända är det Peter Pans vän älvan Tingeling som  just i ögonblicket svävar runt 

och tänder upp balkongen, alltmedan man kan höra Benjamin Syrsas röst “Ser du stjärnan i det 

blå” där bakom balkongräcket. Makalöst stämningsfullt.  
 

Se flera hedersomnämnanden på sidan 10 … 

 

  Höstsalongen Sidan 2 Hunddagiset Sidan    5 

 Nya planteringar Sidan 7 Julnöten Sidan  11 
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Ett fyrverkeri av mångfald och kreativa idéer 
Under sista lördagen i oktober hölls den pampiga och traditionsenliga invigningen och sedan 

hölls en guidad tur genom alla verk 
 

Höstsalongen har blivit ett återkommande inslag i föreningen och en succé. 

Föreningsgruppen har strävat efter att lyfta fram en blandning av allt som 

kan sortera under konstnärlig kreativitet. En utställning som ska berika 

besökarnas sinnen och väcka funderingar och diskussion. En nära och 

anspråkslös släkting till Liljevalchs vårsalong helt enkelt.  

 

Jordi Arkö är konstnären bakom dessa två tavlor, 

som är förlaga till frimärken. Jordi Arkö har också 

gjort ett antal av Nobeldiplomens konstverk, 

representerad på Nationalmuseum  och även känd 

för sina litografier över Frans G Bengtssons Röde 

Orm.  

 

 

Eftersom kulturella aktiviteter är något som såväl styrelse som 

föreningsgruppen vill utöka så har Höstsalongen också blivit en viktig del i den 

strävan. Många av utställarna inte bara bor i föreningen utan de flesta har 

även skapat sina verk i föreningen.  

 

Alice Björnsdotter och Patrik Finnse har t ex sin ateljé i en av föreningens 

lokaler och där gjort dessa tavlor föreställande Pippi Långstrump, Asterix, 

Robin Hood och My little Pony. Vid golvet syns också Hiawatha paddla fram 

efter den lilla blå Smurfen … 

 

Under sista lördagen i oktober hölls den 

pampiga och traditionsenliga invigningen och 

sedan hölls en guidad tur genom alla verk. Här 

visar t ex Georg Psilander en målning, som vår 

f.d vicevärd Lasse Slättås har gjort. 

Lasse Slättås har också under tidigare 

Höstsalonger varit mycket rikt representerad. 

 

 

 

 

 

Under dagen var det sedan en  

aldrig sinande ström av besökare 

som intresserade promenerade 

runt bland alla  olika verk och 

skapelser i Panncentralen. 
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Flera är de lokaler som hyrs ut som ateljeer, till 

exempel Silversmedjan på Knektvägen där Silver-

smed Håkan Persson finns. Håkan är också 

fotograf och visade i år inte bara smycken utan 

också ett stort antal fina fotografier.  

 

Flera lappar med sålda verk sattes upp på 

väggarna var efter timmarna förflöt.  

 

 

Här fanns bland annat fritänkande Vedic Art-

målningar. Vedic Art är en konstart där du kan 

skapa utrymme att släppa alla krav och inlåsta 

föreställningar och förväntningar. Helt enkelt en 

konstform som handlar om att släppa fantasin fritt 

oavsett om du är nybörjare eller etablerad konstnär 

som behöver få en nytändning. Vedic Art är 

besläktad med Ayurveda som är en mycket gammal hälsovetenskap. 
 

       Petra Wallin och hennes kompis Helena Strömer  

  

Josefina Streling och hunden Hjärtrud 

beundrar den populära rödräven av 

konstnären Aino Myllykangas  

 

Det bjöds på 

dricka, snacks och 

godis … 

 

 

 

Rod Bengtsson berättade om och visade en illustrerad sagobok, vilken han 

varit delaktig i att göra …  - och tavlan som stod där intill är gjord av illustratören 

med Rod som huvudperson i bilden. 

 

Man kunde 

också se 

spöken 

och hund-

tavlor i 

tusch 

 

Daniel Windfeldt, dröjde sig kvar som uppslukad av Stefan 

Lindqvists tavlor av skogsbeklädda landskap. En svag uppförs-

backe i mystisk dimma, som fick Daniel att fantisera om vad som 

finns där bortom kullen. Dessutom tyckte Daniel känna igen sig i 

omgivningen av föreningen. 

Stefan Lindqvist har också sin atelje i en av föreningens lokaler. 
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En alldeles speciell berättelse fick vi av Annika Ramsey som tidigare firat 

sin födelsedag i festlokalen.  Gästerna på festen fick alla hjälpas åt att 

måla ett porträtt av Annika, som Ni kan se till höger.  Då det blev sent så 

bestämdes det att allting skulle städas och hämtas dagen efter.  

Dessvärre blev det inbrott på natten efter festen och tjuvarna plockade 

ihop allt som fanns i några stora sopsäckar…  

Som tur var blev tjuvarna störda av något och hoppade snabbt ut genom 

fönstret och kvar blev sopsäckarna.  Det enda vittnet till hela  händelsen 

blev porträttet av Annika, som man skulle önska kunde berätta och återge 

vad som egentligen hände den natten ... 

 

Marcus Laurén och Vera Hint-Kindgren har bott i föreningen sedan 

januari 2019. Här står de med speciella Halloween-tändstickor 

designade av Annika Dackéus. Vera berättade att hon för tio år 

sedan gick en kurs i kroki på konstskolan i Bagis. Där hette läraren Stefan Lindqvist, välkänd i 

föreningens konstsammanhang … 

 

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

SMÅ LEJON SAMVERKAR I FÖRENINGEN 

Löwchen-träffar för ovanlig sällskapshund 

 

Det är mycket som händer på Pytteliten Hunddagis i hörnan Bordsvägen/Knektvägen. Löwchen betyder 

“litet lejon” på tyska och lär ha funnits just i tyska områden i Europa redan på 1500-talet. Löwchen är en 

sällskapshund som blev populär vid det franska hovet och i adliga kretsar i Europa. De som är med på 

träffen berättar att de sällan eller snarare aldrig träffar 

någon annan Löwchen. Det föds endast 30-35 

Löwchen-valpar varje år så då förstår man att det så 

sällan är någon Löwchen bland alla de hundar som 

man dagligen ser ute på stan och i rastgårdar. De som 

träffas hos Susanne på Pytteliten Hunddagis är i 

princip samtliga Löwchen-hundar i Uppsala och 

Stockholm. 

                                         Nyfikna Löwchen tjuvlyssnar på                                         

några mattar och hussar                                                                                                                                       

Stina hälsar på kompisen Wille, som var lite trött.  

Stina passar på att visa sina vaxade spiror, den  

klassiska ”lilla lejonet-looken. 
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PYTTELITEN HUNDDAGIS 
EN KÄLLA TILL GLÄDJE OCH TRIVSEL 

 

Pytteliten Hunddagis är sedan flera år ett trevligt inslag i föreningens kvarter. Det är 

på samma gång en del av föreningens strävan att ha öppna och levande 

verksamheter i fler av lokalerna. En torsdag i november genomfördes den årligen 

återkommande begivenheten “öppet hus”. Ett tillfälle då hussar och mattar till de små 

fyrbenta vännerna kan träffa personal på dagiset och boende i föreningen samt en 

del andra aktörer inom just hundskötsel.  

 

Susanne Sandström hälsar alla välkomna  

 

 

Susanne Sandström och hennes personal hade dukat upp med ett smakfullt 

utbud av plockmat och dryck. Alla som är med på 

tillställningen tilldelas också en namnskylt i form av vit 

tejp med namnet på sin tillhörighet. “Styrelsen” stod det 

till exempel på de namnlappar som just 

styrelsemedlemmar hade när de var där i sin roll av 

företrädare för före-ningen och den lokal som föreningen 

hyr ut till Pytteliten Hunddagis. Kvällen var lika trevlig 

som alltid.                                   Fyra fantastiska hund-förare 

 

<<<<<<<<>>>>>>> 

 

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT DELTA I VÅR BOKCIRKEL ? 
 

Föreningen planerar att under våren starta en bokcirkel för våra medlemmar. Formerna för hur cirkeln 

skall vara vill vi diskutera med Er på ett möte i Festlokalen, måndagen den 10 februari 2020 kl 19.00.  

Vår ambition är att det ska leda till trivsamma möten och samtal kring böcker 

och läsning. Ta gärna med förslag på läsning när Du kommer till mötet. 
 

Varmt välkomna 

Rod Bengtsson, Styrelsen 
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EN BILD FRÅN VERKSAMHETSÅRET 

Revisorerna granskar årsredovisningen inför stämman 

 

Under ett år är det många olika saker som händer i 

föreningen. Medlemsbladet var med under den årliga 

genomgången med revisorerna. Det är ett tillfälle då 

representanter för styrelsen träffar revisorerna för att gå 

igenom både helhet och detaljer i årsredovisningen. Det vill 

säga en sammanställning av föreningens ekonomiska 

ställning och resultat från året som gått. Detta redovisas 

både i siffror och ord.  
 

Per Engzell jobbar som auktoriserad revisor och tillsammans 

med Stig Olsson, som är föreningens internrevisor, går de igenom alla poster under verksamhetsåret 

och granskar protokoll.  

Brf Stockholmshus 11 har ett brutet räkenskapsår, vilket betyder att 1/9 till 31/8 är den tidsperiod i 

föreningen som årligen sammanfattas och redovisas. Det är styrelsen 

som ansvarar för årsredovisningen efter ett avslutat räkenskapsår. 

Årsredovisningen ska sedan behandlas av föreningens medlemmar på 

årsstämman. Denna gång kommer årsstämman att genomföras på 

Teater Moment, Gubbängstorget  torsdagen den 30 januari kl. 19.00.  

 

Alla bostadsrättsföreningar är skyldiga att lämna in en årsredovisning 

enligt Årsredovisningslagen. Enligt den lagen måste årsredovisningen innehålla delarna 

förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och eventuella noter. 

 

<<<<<<<>>>>>>> 

 

NYINFLYTTADE PÅ VÄLKOMNANDE 

MEDLEMSMÖTE I PANNCENTRALEN 

 

Föreningens valberedning bjöd under senhösten in nyinflyttade medlemmar till en välkomnande 

informationsträff i Panncentralen. Representanter från styrelsen var där och berättade om allt av intresse 

för en nyinflyttad. Sedan fick de nya medlemmarna ställa frågor som de funderat över.  

 

Det bjöds på fika och många nya möten mellan nya grannar i 

kvarteren skedde under kvällen. På det viset fick de nya 

medlemmarna möjlighet att lite mer lära känna föreningen, dess 

valda representanter och grannar de möter i föreningens, 

trapphus, trädgårdar och på gatorna.  

 

Både styrelse, valberedning och de nya medlemmarna var 

överens om att det här var ett arrangemang som med fördel kan 

arrangeras med jämna mellanrum så att nya medlemmar känner 

sig extra välkomna och kan lära sig om föreningens olika delar. 
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NOTISER I KORTHET 
 

 
 

Halloween … 
På Halloween-lördagen uppenbarade det sig en del  
hemskheter i våra kvarter… 
Bl a annat kunde man träffa på denna otäcka varelse och 
ett och ett annat spöke.  
 
 
 

Rastning av hundar … 
 

Tänk på att alltid plocka upp efter Din vovve.   
Det rapporteras att man vid flera tillfällen sett hundägare rasta sina hundar               
på våra gräsmattor och gångbanor utan att plocka upp efter dem.  
 
Det är inte bara förfärligt för de barn som leker på gräsmattorna utan också         
väldigt otrevligt att trampa i.   
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

Andrahandsuthyrning … 
Om Du vill hyra ut Din lägenhet i andra hand måste Du skriva en ansökan till styrelsen och ha giltiga  
skäl för Din andrahandsuthyrning. Anledning kan t ex vara tillfälligt arbete, provboende eller studier  
på annan ort.  Ansökningsblankett kan Du hitta på Hemsidan. OBS. Om Du hyr ut i andra hand utan  
att ansöka hos styrelsen om detta och få godkänt kan Din rätt till lägenheten förverkas! 

 

NYA PLANTERINGAR 
Alléer kompletteras och en fruktträdgård växer fram 

Under de senaste åren så har det hänt mycket med trädgårdarna. Eller parkerna. Den höga 

ambitionsnivån i föreningen gör att de gröna ytorna utvecklats till parker även om ytorna inte är enorma. 

Skogsparken i föreningens nordvästra ände invid Bordsvägen 50-56, Olympiaparken i föreningens 

sydvästra ände nära Bordsvägen 66-72. Sedan har vi den trollska Sagoparken i föreningens nordöstra 

hörn på höjden (Sagoberget) vid de två höghusen. Centralt placerade har vi sedan de två parker som 

båda på sidorna inramas av Sicklingsvägen i öster och Bordsvägen i väster. Kamelparken mellan 

Majrovägen och Knektvägen samt Teaterparken mellan Knektvägen och Kistvägen.  

 

 

Betalning av hyra … 
På förekommen anledning erinras om vikten av att betala Din hyra i tid. Slarv med detta kan rendera i 

anmälan till inkasso och därmed ökad kostnad. Det kan också vid upprepat slarv leda till en sk 

rättelse, vilket innebär att rätten till bostaden kan förverkas.  
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Det är många olika förslag och synpunkter som kommer till styrelsen och som styrelsen tar till sig och 

väger mot alla andra förslag och idéer som redan finns. Varje år så sker också en utveckling av parker 

och andra grönytor. Det rensas och putsas i varje hörn av grönytorna. Varje yta, om den så är gömd 

under en balkong, gås igenom. Det som varit aktuellt under året och alltjämt är aktuellt är att många 

uppmärksammat att flera stora björkar tagits bort med hänvisning till att de varit risk för träd-ras. Och så 

är det, vissa träd har helt enkelt en viss livslängd. Björkar har dessutom egenheten att vara 

svårbedömda även av arborister. Medlemmar har även uppmärksammat att den stora flädern i 

Teaterparkens sydvästra del är mycket dålig och den kan därmed komma att tas bort inom kort. 

 

Samtidigt kan alla vara helt trygga och förvissade över att träd som måste tas bort inte kommer att lämna 

tomma, tråkiga ytor efter sig. Föreningens ambition är att alltid plantera minst ett träd för varje träd som 

tas bort, samt att i övrigt fortsätta att i både stort och smått utveckla och vårda parker och grönytor. I 

smått kan det gälla en liten plantering på en punkt som behöver livas upp. I stort kan det handla om det 

stora alléprojektet. Den vackra körsbärsallén får väl här stå som ett exceptionellt exempel på större 

projekt. Utmed paradgatan Knektvägen löper nu en vacker allé av körsbärsträd till stor glädje och 

harmoni för föreningens medlemmar och för alla dem som passerar utmed Knektvägen till andra delar 

av Gubbängen. 

 

 

ALLÉ-TRÄD VÄLKOMNADES I HÖSTLIGT REGNDIS 
 

Utmed Sicklingsvägens södra ände kompletterades den vackra breda grönytan med ett par Haggtorn. 

Under höstens regn och dimma sköt de så efterlängtade träden upp ur Gubbängens 

mylla. Därmed är nu den spännande och pampiga Haggtorns-allén komplett. Dessa 

vackra träd löper nu som en tydlig linje och samtidigt står de där och välkomnar 

boende och besökare till Sicklingsvägen 7-13. För innanför denna Haggtornsallé 

löper stenlagda gångar fram genom färgrika planteringar, 

luftiga och välkomnande ytor fram till portarna. En makalöst 

vacker och inbjudande del av föreningen. Till glädje för alla som 

passerar där. 

 

Avslutningsvis har vi den tidigare tomma ytan på Majrovägen 14-16 som nu också 

är komplett. Det är en ny “Amelanchier laevis” som är en Kopparhäggmispel och 

denna plantering gör Kopparhäggmistpel-allén utmed Majrovägen komplett. En 

likadan allé finns längs Bordsvägens södra del. 

  

 

LÅT OSS PRESENTERA PRUNKANDE FRUKT 

 

Under senhösten planterades fruktträd i Teaterparkens nordöstra ände. I alla fönsters blickfång kommer 

nu en liten fruktträdgård att växa fram. För den som från och till Teaterparken passerar via Kistvägen 

så  kommer promenaden att gå mellan dessa vackra fruktträd.  

 

De fruktträd som planterats låter vi härmed gå en sväng på naturens egen “catwalk”. Låt oss först 

presentera en “Malus domestica aroma” vilket är ett träd som kommer att ge gulgröna äpplen med röd 

solsida. Den medlem som sätter tänderna i ett av dessa äpplen kommer att känna en söt smak i ett fint 

och fast fruktkött. Den som väljer att ta hem sitt äpple kan med fördel lagra densamma fram till jul och 

där minnas sommarens frukter i skenet av en pyntad julgran.  
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Det andra trädet är en “Malus domestica ingrid marie” med rötterna på danska Fyn som blommar vackert 

i maj och skördas i november. Därmed är det en period av vackert skådespel i naturen som vi alla kan 

följa under lång tid. Som tredje fruktträd invid dessa kan vi presentera “Prunus avium Gårdebo” som är 

ett sötkörsbär. Det är ett träd som troligen kommer att bli 6-7 meter högt med vacker blomning i maj och 

sedan ge mörkröda, fantastiskt goda bär mitt i högsommarens månad juli. 

 

Som fjärde träd kan vi presentera ett fruktträd med franska rötter vid namn “Prunus domestica Reine 

Claude dóullins” som blommar i april och maj och sedan ger gula plommon med söt smak och 

spännande stänk av viss syrlighet i augusti-september. Kanske blir det 5-6 meter högt och med samma 

omfång. Med dessa planteringar hoppas föreningen få en fruktträdgård med ett spektakulärt skådespel 

under stor del av året. Från premiären av vacker blomning i april och maj och sedan spännande 

framväxande bär och frukter under både sommar och höst. Ett naturens skådespel väl passande i 

Teaterparken. 

 
Kablar och kabelskåp byttes och gav tillfälligt nytt 

utseende på Sicklingsvägen - och liten påminnelse om 

historisk mur som försvann för 30 år sedan 

 

I år är det 30 år sedan Berlinmuren föll och på något underligt vis fick vi en påminnelse om symbolen 

för Kalla kriget i december. När elkablar och kabelskåp behövde bytas ut kom hela Sicklingsvägens ena 

trottoar att grävas upp. Betongblock placerades på vägen och stängsel 

sattes upp. På det viset fick vi en liten historisk vink från uppsättandet 

av Berlin-muren 1961. Det var som om den östra delen om 

Sicklingsvägen helt plötsligt stängdes från den västra delen av 

föreningen. Nu var det visserligen bara ett viktigt och omfattande el-jobb 

som behövde göras. Men som sagt, en liten 

påminnelse om att det var 30 år sedan 

Berlinmuren försvann och slutade dela 

familjer och vänner i den tyska metropolen.  

 

 

 

I Berlin stod muren i 28 år. Den påminnande “installationen” i 

föreningen varade i ett par veckor. Men december 2019 kom därmed 

också att bli kulmen på en lång period av murar, hinder, 

avspärrningar och omvägar. Eftersom bygget av studenthusen “Osthuset” och “Legoladan” pågått i över 

ett år och alltjämt pågår och dess många stängsel och avspärrningar funnits under lång tid kom 

föreningen i december att mest bestå av hinder. Och se där en “spionernas bro” över vallgraven mellan 

östra föreningen och västra föreningen. Som en bro där Nato och 

Warszawa-pakten utväxlade spioner mellan öst och väst i Berlin 

under “Kalla kriget”. Och se där, ett Checkpoint Charlie i korsningen 

Sicklingsvägen/Knektvägen. En framkomlig väg till tvättstugan, T-

banan och centrum i öst.   

 

 
 

 

Vallgrav och staket på Sicklingsvägen 

Mer Berlinmurskänsla var man än 

vänder sig i december 2019. Här 

stängsel och taggtråd vid föreningens 

sydöstra hörn där Legoladan uppförs 

intill T-banan 

Staket och vallgrav kompletterat med betongblock i förgrunden.  

Där borta skymtar Osthuset under uppbyggnad, omgärdat av 

stängsel och barrikader 
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MERA STÄMNINGSFULL ADVENTSBELYSNING I FÖRENINGEN 

 

 

 

 

Nilsson, andra våningen Sicklingsvägen 18, hade årets mix.  

En enkel liten retro-stjärna i ett fönster intill balkongen som  

tycks svämma över av ljus i alla dess färger. 

 

 

 

 

  Törnbom, andra våningen Knektvägen 4, Flankerad av en  

  stjärna i vardera fönster ser det ut som om en raket lyfter från 

  balkongen för att sprida ljuset vidare till våningen ovanför… 

 

 

 

 

Knektvägen 17, Nilsson på tredje våningen, är det som om all  

magi från sagoparken nedanför flyttat upp på balkongen. Ett  

mäktigt flödande ljus från golv till tak i alla tänkbara färger  

ger en mörk del av föreningen ett enormt lyft. 

 

 

 

 

Medlemsbladet har sedan sett mängder med imponerande 

ljusarrangemang i föreningen och kan konstatera att det har blivit 

en mycket fin tradition som gör att “våra kvarter” varje år glänser 

lite extra under advent. Tack för all stämningsfull kreativitet. 

Avslutningsvis måste vi även lyfta det klassiskt enkla.  

 

 

 

Majrovägen 10, Pettersson på nedre botten, där skimrade  en ensam vacker sjuarmad ljusstake och 

gav ifrån sig ett magiskt sken med hjälp av persiennerna. Avskalat, enkelt och fantastiskt stämnings- 

fullt på samma gång. 

 
Den första snön kom i december och 

bäddade in avspärrningarna mellan öst 

och väst i föreningen. Här ses korsningen 

Sicklingsvägen / Knektvägen, den gräns-

övergång där all byggtrafik till osthuset går 

och samtidigt den mest trafikerade 

gångvägen som leder till tvättstuga, 

tunnelbana och affärerna i centrum. 

 

Vi ser också den vackra snöklädda julgranen vid Bordsvägen 70 … 
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Graham Sterling vandrade genom skogen en tidig höstmorgon. Se 

där borta i skogen, sa han - där har en älg förstört träden. Kanske 

har den blivit skrämd under en lek orre och tjäder emellan. Jag kan 

inte förstå hur detta kan ha gått till annars, sa Graham.  Man blir 

så arg när man ser den här förskräckliga förödelsen.  

Jag vet nu att jag saknar åtta träd som fallit omkull och som usla 

älgen trampat sönder. Den kom väl i kläm mellan de stridande båda 

hönsfåglarna.  Men, men, man får ju räkna med det vanliga 

sommarsvinnet som blir bland träden varje år, men 

detta är ju inte bra.  
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