
1 
 

 

 11:ans medlemsblad 
       Brf Stockholmshus nr 11  Gubbängen 
                    www.stockholmshus11.se 
 
 

 

Nummer 4                                                                                                                                                    Julen 2020 

En annorlunda Jul i föreningen 

Men klassiska traditioner känns viktigare än någonsin förr 

 

Afrodite Paraskevopoulos och dottern Anastasia firade corona-säker första advent. 

De berättade även om fantastiska tredimensionella pepparkakor de bakat. 

Läs mer på sidan 6 

 

 Träning och motion Sidan  2  Laddad paradgata  Sidan  4 

 Händer i föreningen Sidan  7 Magiskt ljus  Sidan  11  

 Notiser i korthet Sidan 13  Julefrid   Sidan   14 



2 
 

 

Corona-pandemin vände upp och 

ner på Susannas jobbplaner men 

hon fann en väg framåt 

 

Träning och gemenskap lyfter oss genom pandemin 

Corona-pandemin har kastat omkull vår tillvaro på alla möjliga plan. För Susanna Strand på 

Bordsvägen betydde det i våras att hon inte hade något jobb att gå till från en dag till en 

annan.  Susanna har i 11 år bott i föreningen tillsammans med sina barn som nu är tonåringar. 

Hon jobbar som personlig tränare sedan 10 år tillbaka, har diplom som personlig tränare, 

hälsocoach, löpcoach, gruppträningsinstruktör, certifierad MammaMage tränare och “stark 

genom klimakteriet”-certifierad. I grunden är hon fritidspedagog och har jobbat fysiskt med 

människor i alla åldrar från 0–100 i sitt yrkesverksamma liv. 

  

I våras bytte hon arbetsplats till ett nytt gym. Under sin 

uppsägningstid slog corona-pandemin till och hon blev 

permitterad. På sin nya arbetsplats stod hon plötsligt 

utan uppdrag och hade inga klienter. “Att träna med 

mina grannar hemma i min park skulle bli min viktigaste 

sysselsättning, hade jag aldrig kunnat föreställa mig”, 

berättar Susanna. Men ur kriser föds nya möjligheter 

skulle det visa sig. 

  

En torsdag i slutet av mars var Susanna ute på ett träningspass. Allt kändes tungt, både fysiskt 

och mentalt. Hon såg andra människor som var ute och gjorde sitt bästa för att få till sin träning i 

den nya Corona-tillvaron ”jobba hemifrån i karantän”. Överallt såg 

hon hur pandemin kastat en mörk skugga över tillvaron. En man 

sprang, eller snarare stapplade förbi. Han hade nog inte sprungit 

på ett tag, hans andning och ansträngning verkade väldigt hög, 

kanske höll han på att återhämta sig från corona. En kvinna 

passerade i en rask powerwalk iförd hörlurar men med tom blick. 

Själv hoppade Susanna över de sista utfallen, hon var för trött och 

omotiverad för att ta i det där sista… 

  

Susanna kom då att tänka på vad hennes granne Åsa hade 

sagt några veckor tidigare, ”Sussi, kan inte du hålla ett 

träningspass här i Båtparken?!” Susanna hade då svarat att 

“Jo, det hade ju varit kul men jag har inte tid”… Men allt hade 

nu förändrats och Susanna såg människorna som verkligen 

skulle behöva hjälp med sin träning. Susanna själv kände 

också att hon behövde något att engagera sig i. 

 

Sagt och gjort! Hon gjorde ett inlägg i facebook-gruppen  

”Gubbängen – förort när den är som bäst” och bjöd in till  

gratis träningspass i Båtparken. “Det plingade konstant i  

min telefon den kvällen, 130 likes och lokaltidningen Mitt i hörde av sig”.  

Sussi – en dag i mars 

Löpträning på Gubbängsfältet 

Deltagarna efter ett konditions- och 

styrkepass i Båtparken 
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Det kom 10 personer på mitt första pass, vilket var långt över min förväntan. De var nöjda och 

ville gärna träna mer, så jag körde ett pass till på måndagen och då var även Mitt i där och gjorde 

reportage. Sedan har det rullat på. 

  

“Det gensvar jag fick av grannar och boende runt omkring har varit helt fantastisk! Att fysisk 

aktivitet är bra för vår hälsa vet ju alla, men det sociala sammanhanget den gav i den här krisen 

är oslagbar. Konceptet blev klockrent – att träna utomhus i frisk luft, på säkert avstånd, i en social 

gemenskap”, berättar Susanna. 

  

Till en början var det kondition och styrkepass som passar alla, unga 

som gamla och enkelt att anpassa till sin egen nivå. Hon visade 

övningarna på lätt-, medel- och intensiv nivå och sedan fick alla köra 

efter sin förmåga till peppande musik. Därefter utökade hon passen 

med core och dynamisk rörlighet för att få mer variation. Det var 

lunchpass, kvällspass och helgpass, som mest kom det ca 30 

personer på ett pass. 

  

 

Mammaträning är något Susanna brinner lite extra för, där nyblivna mammor får komma igång 

med sin träning på ett säkert och skonsamt sätt. Fortsättningsgruppen kör lite tuffare med tyngre 

motstånd och längre uthållighet, samt med redskap i utegymmet. 

Förra hösten gick hon en utbildning till löpcoach på Bosön. “Vi 

har gått igenom löpteknik, sprungit intervaller och tränat upp 

spänst och styrka så till våren satsar jag på en nybörjargrupp och 

en fortsättningsgrupp”, berättar Susanna vidare. 

  

Personlig träning har det också blivit, vilket funkar mycket bra 

utomhus. Susanna börjar alltid med en kostnadsfri konsultation 

där hon pratar igenom mål och förutsättningar. Sedan jobbar hon 

utifrån det med ett personligt upplägg. “Det brukar vara mycket 

effektivt och väldigt roligt”, ler Susanna. 

  

Efterfrågan på träning är stor och Susanna behövde jobb, det  

blev en god spiral och nu driver hon egen verksamhet som Pt Sussi. När hösten kom och det blev 

för blött och halt att ha gruppträning på gräset har träningen flyttat till utegymmet i Oppunda 

parken, och mammorna med små bebisar fick möjlighet att träna i Panncentralen. “Min plan har 

varit att träna hela vintern i utegymmet och till våren vill jag gärna köra igång gruppträningen i 

Båtparken igen, men restriktionerna runt corona-pandemin är givetvis det som kommer att styra 

vad som är möjligt.” 

  

Den här pandemin kastade omkull allt. Men den skapade också förutsättningar för Susanna att 

bygga upp en egen verksamhet. Det var inte hennes plan men det blev bra. “Jag har fått nya 

vänner för livet. Den värme, glädje och gemenskap mellan alla som kommer och tränar är ändå 

den största vinsten jag ser i det här”, berättar Susanna. Sedan sänder hon ett stort tack till alla i 

föreningen och alla Gubbängsbor för att vi lyfter varandra genom pandemin! 

  

Alla Susannas träningspass finns som evenemang på Pt Sussis fb-sida. Du kan även följa henne 

på instagram och facebook @ptsussis. 

  

Mammaträning med startgruppen 

Personlig träning med Eva 

Carlander i Oppunda utegym 
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På Bordsvägen har den första lampan placerats invid parkeringen vid 
expeditionen där det tidigare har varit väldigt mörkt … Nu sprider den  
ett magiskt sken där. 
 
Lampa nr två finns mellan husen Bordsvägen 
58 - 60 och 62 - 64.  Den lyser upp de fasta 
bänkarna och borden där och som nu 
inbjuder till trevliga sammankomster även 
under mörkare tider … 

 
Slutligen har en lampa också placerats vid Bordsvägen 70 där före-
ningens ena Boulebana är anlagd. 
 

 
Nu kan Du och Dina grannar träffas på en Boule- 
kväll även när mörkret smugit sig på  … ett trevligt 
sätt att lära känna varandra samtidigt som det är en 
trevlig sysselsättning. 
 
Ljus i mörkret - ett led i föreningens utveckling av 
trygghet och trivsel. 
 

 

 

 - vår vackra paradgata har nu blivit LADDAD … 
 
Master Garo – laddbox är nu installerad och internetuppkopplad på 

den första platsen närmast Festlokalen på Knektvägen. 
  

Laddboxen, som är av Type 2 mode 3 kan ladda 1x12A, 2,8KW/tim. 

dvs både laddhybrider och elbilar. 
 

Boxen är utrustad med RFID kortläsare så att inte 

obehörig laddning kan ske.  Du som vill ladda Din bil 

måste ha en RFID-tagg. Kontakta vår fastighetsskötare 

vid intresse och information. Laddkabel till bilen inköps 

av bilägaren och kostnaden för laddning faktureras en 

gång/månad.   

 

Elektriker Erik Sandin 

har gjort installationen 
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Marguerite Byström drömmer sig tillbaka till 1700-talet 
 

Marguerite Byström på Bordsvägen försöker komma ut på en promenad lite då och då för att hålla i 

gång och få frisk luft men är i övrigt mycket restriktiv med att överhuvudtaget röra sig ute i samhället, 

allt enligt Folkhälsomyndighetens råd och statsministerns direktiv. Men det känns märkligt berättar 

hon för Medlemsbladet, “Jag lever i en speciellt nörd-bubbla med min hobby och sedan i mars så har 

jag inga möjligheter att syssla med det”.  

 

Det Marguerite kallar för nörd-bubbla är nämligen hennes stora hobby att 

klä sig i kläder från 16-, 17-, och 1800-talet. Det vanligaste har varit 1700-

talet och Medlemsbladet har en gång mött henne när hon var på väg till 

Drottningholms slottsträdgård för ett picknick-arrangemang. Det var 

verkligen en märklig syn, som att se någon från Gustav III:s hov komma 

skridande Knektvägen ner mot tunnelbanan. Hagaparken och olika slott 

är andra platser för tillställningar där Marguerite och hennes vänner 

träffas. Hon brukar även åka utomlands för träffar på olika slott. Men sedan våren är förstås allt sådant 

inställt även i övriga Europa.  

 

Marguerite lovar dock att i en framtid utan Corona ska hon låta Medlemsbladet ta del av mer kring 

denna hobby i ett längre reportage. Marguerite passar på att berätta att hon stortrivs i föreningen och 

att hon gjort det sedan 1980-talet då hon flyttade hit. Hon berättar vidare att i princip alla hennes 

grannar då hade bott i föreningen sedan den bildades. Men i dag är det Marguerite som bott längst i 

sin trappuppgång.  

 

Nybyggaranda ledde hela vägen till Gubbängen 

När Medlemsbladet tog en promenad för att inspektera trädgårdarna stod vi plötsligt öga mot öga med 

en modern Karl-Oskar från Vilhelm Mobergs klassiska böcker om den svenska utvandringen under 

1800-talet. Det är något med den eleganta hatten och ryggsäcken som för tankarna till äldre tider när 

David Karlsson-Idman presenterar sig. Boende alldeles intill “Olympiaparken” där föreningen nyligen 

anlagt en boule-bana och med utsikt över den intilliggande Båtparken känner vår Karl-Oskar sig 

hemma som om han just klivit ur ett kapitel i Nybyggarna för att slå sig ner i föreningen.  

 

Bokens Kristina och barnen syns inte till för de har annat för sig får 

vi veta. Vi får också veta att det är Davids fru som hållit i spakarna 

när de sökt sig från Abrahamsberg i norra Stockholm till de södra 

delarna av Enskede, Brf Stockholmshus 11 i Gubbängen. Vi kände 

att den södra sidan kallade på oss och min fru kom fram till att det 

var i Gubbängen vi skulle leta. David förklarar att familjen närmast 

blev hänförda av de vackra trädgårdarna och de fina husen i 

föreningen. De goda kommunikationerna, närheten till både 

Södermalm och Farsta. Samt inte minst, lite närmare Gotland som de ursprungligen kommer ifrån var 

det som fällde avgörandet. “Jag måste säga att gemenskapen verkar vara mycket bättre här än i 

Abrahamsberg” berättar David vidare. Sedan berättar han lyriskt om det stora fläderträdet vars frukter 

han hoppas kunna göra saft på nästa år.  

 

Vänta här nu. En båtresa från Gotland och därefter förflyttning till land och sedan tal om vad vad 

trädgårdarna på det nya stället kan ge. Det liknar minsann Kristina och Karl-Oskars båtresa till USA 

och deras fortsatta resa inåt landet. Där Karl-Oskar ägnade mycket kärlek åt sina astrakan-äpplen så 

tittar David lika längtande på den stora flädern. Ja, visst känns det som Brf Stockholmshus 11 är 

“möjligheternas land” precis som USA var för Kristina och Karl-Oskar på 1800-talet. 
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Tredimensionella pepparkaks-djur hjälper till att skapa magisk 

stämning hos Afrodite och Anastasia på Bordsvägen 60 
 

Afrodite Paraskevopoulos och dottern Anastasia, som kallas Sia, tog en första advents-promenad och 

högtidlighöll dagen på egen hand nu när det inte arrangeras några stora evenemang där många 

samlas. En stark tradition i föreningen är ju annars att gemensamt tända adventsgranen med julmusik, 

glögg och pepparkakor. Även om traditionerna firas annorlunda så kanske de är ännu viktigare ett år 

som detta.  

 

Nu myste Afrodite och Sia på egen hand under sin corona-anpassade advents-promenad i våra 

vackert upplysta kvarter. Hela föreningen känns närmast sagolik i adventstid och Sia spanade ut i 

mörkret som om hon anade några jul-vättar smygande runt och pysslande med alla dekorationer. 

Samtidigt hördes ett rasslande ljud ovanför. På den stora balkongen högst upp i höghuset höll en 

enorm juldekoration precis på att sättas upp. Kunde man inte ana där i mörkret... en jul-vätte 

hängandes i balkongräcket... och dramatiskt arrangera alla lampor.   

Tittar du efter när du går mot T-banan nästa gång kanske jul-vätten är kvar vakandes över 

dekorationen där på höghus-gaveln på Sicklingsvägen 5. 

 

Afrodite och Sia förklarade att de noga följer alla riktlinjer och 

rekommendationer eftersom corona-läget är så pass allvarligt. “Det blir en 

jul utan att umgås med släktingar”, sa Afrodite. Men de kommer i alla fall att 

åka och lämna julmat till Sias mormor och morfar som lever helt corona-

isolerade. Afrodite berättade att hon och dottern stortrivs i föreningen och 

att de aldrig vill lämna Gubbängen. “Tidigare bodde jag på andra sidan 

Gubbängen, sedan flyttade vi hit till en större lägenhet”, sa Afrodite. Sia 

berättade att hon och mamma precis hade bakat mycket speciella 

pepparkakor, nämligen tredimensionella pepparkakor i form av vilda djur 

från Afrika. Medlemsbladet fick ta del av dem på en bild och kan bara 

konstatera att det var fantastiskt fina och roliga pepparkakor.                                     Sia visar stolt upp de fantastiska 

                                                                                                                                                           pepparkakorna i form av tredimen- 

                                                                                                                                                                 sionella vilda djur från Afrika. 

 

 

******* 
 

             

 

Corona-säkert 

Glögg-mingel i trädgården 

mellan Bordsvägen 54 – 56 

och Bordsvägen 58 – 60 

 

Trevligt initiativ ! 
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HÄNDER I FÖRENINGEN 
 

Föreningens lokaler ska utvecklas till att ge ett större mervärde 
 

Brf Stockholmshus styrelse jobbar sedan många år med att aktivt 

utveckla vad som sker i föreningen, inte minst i dess kommersiella 

lokaler. Vi eftersträvar levande, kreativa verksamheter där fler 

lokaler är öppna och inbjudande. Konstnärliga verksamheter är till 

exempel något annat som vi tror berikar föreningen och det är den 

utvecklingen som föreningen ska fortsätta att driva.  

Annika Dackéus och Marie-Louise Halvarsson-Fisk från styrelsen 

har under hösten även inspekterat, kontrollerat och märkt alla 

lokaler med nya nummerlappar. 

 

 

Föreningens kvarter har fått en mer urban prägel 
 

För den som kommer gående från Hökarängen och korsar Majrovägen för att gå in i våra kvarter 

så märks en tydlig förändring sedan studenthusen kommit på plats. Legoladan vid Majrovägen 

ligger alldeles invid tunnelbanan och påminner om tätare stadsmiljöer ála Paris eller Brooklyn i 

New York där delar av tunnelbanan på vissa platser också går på broar i en tät stadsmiljö. De 

öppna ytorna i bottenplanen med restaurang i Legoladan och café i 

Osthuset bidrar också till en mer urban känsla.  

 

Husen bryter i form och storlek mot den klassiska 40-tals funkisen som 

präglar vår förening. Det finns det olika uppfattningar om huruvida det är bra 

eller inte. Men den som vill tolka det positivt kan till exempel se på dessa 

studenthus som att de i sin annorlunda utformning också på ett sätt 

förstärker den klassiska funkisen i föreningens kvarter som då framstår 

ännu tydligare i en kontrast till det nya.  

 

Vad Medlemsbladet kan konstatera är i alla fall att motståndet mot husen har från väldigt många 

tidigare kritiker förändrats till en klart positivare inställning. Vi kan också konstatera att 

byggbolaget och tjänstemännen från Stockholms stad varit lyhörda under processens senare del 

där de tagit hänsyn till önskemål från föreningens medlemmar gällande till exempel 

fasadbelysning och utformning av Knektparken. De styrande i stadshusets agerande i början på 

denna planprocess för nybygge var dock, som alla inblandade minns, under all kritik. 

 

 

Viktiga fasadrenoveringar hjälper till att vårda 

funkishusen 
 

Föreningen ser över och fortsätter med fasadrenoveringar, här är 

det Kistvägens östra gavel.  
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HÄNDER I VÅRT NÄROMRÅDE  
 

Hoppfulla grodor hoppas inte hoppa för högt 

 

Ett mycket populärt promenadområde för medlemmar i Brf Stockholmshus 11 är “söderorts alper” 

Högdalstoppen och Hökarängsbacken. De som under hösten promenerat dit har kunnat se att 

våra vänner grodorna fått ett skyddande staket. Det är schaktarbeten för 

utbyggnaden av Högdalens tunnelbanedepå som pågår i området. För 

att skydda de många groddjuren från att då befinna sig i området har 

förvaltningen för utbyggd tunnelbana byggt detta staket. Staketet ska 

vara tillräckligt högt för att inte ens de spänstigaste grodorna förväntas 

hoppa så högt. Dock är det viktigt att det inte uppstår glipor eller skador 

på staketet. Sker det kan man ringa 08 600 10 00 så kommer de och reparerar. Flera medlemmar 

i föreningen planerar att promenera regelbundet där och kolla att allt står rätt till. 

 

Rugbyplaner tar form på Gubbängsfältet 
 

Stora förändringar pågår med det klassiska och kära 

Gubbängsfältet. Stockholms stad bygger just nu en stor anläggning 

för rugby där. Bakgrunden är att rugby-anläggningen på Årstafältet 

försvinner när det området nu bebyggs med många bostäder. Därför 

konstrueras nu två fullstora gräsplaner för rugby på Gubbängsfältet. 

Längre bort mot Nynäsvägen, utmed Örbyleden, byggs också 

omklädningsrum, servicebyggnad och 

parkeringsplatser. En ny cykelbana kommer också att anläggas 

parallellt med Örbyleden och ersätta den cykelbana som idag går 

över fältet. Vad Medlemsbladet erfar kommer dock den årliga 

handbollsturneringen Eken Cup att fortsätta att genomföras på 

klassiska Gubbängsfältet i juni varje år. En turnering som på grund 

av Corona-pandemin inte genomfördes denna sommar. Stadens 

planer är dock att Gubbängsfältet samtidigt ska kunna vara ett 

trivsamt promenadstråk och rekreationsplats. Det återstår att se hur det blir med den saken när 

allt är klart. 

 
 

 

 

 

 

 

När första ljuset brinner När andra ljuset brinner När tredje ljuset brinner När fjärde ljuset brinner 

står julens dörr på glänt  då är Lucia här vi juleklappar syr vi hämtar julegran 

och alla människor glädjas hon bjuder oss på kaffe och alla bakar kakor och alla människor räknar 

att fira få advent och bud om julen bär och har ett väldigt bestyr dan före dan före dopparedan 
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- Är det inte Ivanhoe som går där i Kamelparken- 

 

För den som passerar genom Kamelparken och går ut mot Majrovägen har blicken ofta fastnat 

på dörren till en källarlokal. Där på baksidan av Bordsvägen 55 har i många, många år en uggla 

blinkat med ena ögat. Med jämna mellanrum har äldre herrar samlats i lokalen och då har den 

uppmärksamme kunnat höra att tyska är det språk som herrarna konverserar på.  

 

Schlaraffia är organisationen de tillhör och lokalen i vår förening är en av många “borgar” runt om 

i världen. För det är just “borgar” de kallar sina lokaler. De lever efter riddarideal från medeltiden 

och lokalerna har också inredningar som påminner om den tiden. Fritz Mannisch berättar att 

föreningen Schlaraffia bildades 1859 i Prag av personer som kände sig utanför samhället. Många 

tysktalande bodde vid den tiden i det som är dagens Tjeckien. Deras valspråk är Konst, Kultur 

och Humor. Fritz berättar också att det finns ämnen de aldrig pratar om såsom pengar, politik och 

religion. Eftersom många tysktalande bodde utanför det egentliga Tyskland så har föreningen 

spridit sig och finns idag på fem kontinenter, främst i Europa och Nordamerika. Många Schlaraffia-

klubbar kom att bildas i USA när tyskar emigrerade dit.  

 

 

 

 

 

 

 

         Franz Thomé, grundare av Schlaraffia-rörelsen,  

         samt maskoten Bubo Bubo 

 

Deras "maskot" är örnugglan (bubo bubo) som symboliserar visdom, dygd och humor. Nu förstår 

Medlemsbladet varför det då och då smugit runt personer i föreningen som till synes klivit rakt ut 

ur någon bok om riddaren Arn eller någon populär filmatisering på riddartema. Nyårsdagen 

närmar sig och visst är det väl så att från och med nu kommer Bordsvägen 55, för den fantasifulle, 

alltmer att likna en borg i filmen om Ivanhoe som traditionellt visas i TV den dagen. Och nog kan 

man ana att Robin Hood smyger där ute i skogen bakom Bordsvägen. Och visst är det väl Ivanhoe 

i egen hög person som kommer gående där i morgondimman i Kamelparken.  
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Fritz Mannich resa till sagolandet i norr där 

isbjörnar, trots allt, inte gick på gatorna 

 

 

Det visar sig också att Fritz Mannich egen historia är spännande. Efter att Fritz berättat om 

Schlaraffia så undrar man ju hur Fritz, som tyskspråkig, hamnade  i Sverige. Fritz föddes 1935 

och växte upp i den tyska staden Osnabrück. Fritz tidigaste minnen är därmed förknippade med 

tiden vid andra världskrigets början. Han började skolan under en hård nazistregim som försökte 

lägga hela Europa under sig. “Du kan tänka dig vilken världsbild vi matades med i skolan”, berättar 

Fritz och fortsätter “min bild av Skandinavien var till exempel att det var ett 

diffust område som i en saga där isbjörnar gick på gatorna. Allt handlade 

om Tyskland, övriga världen var mindre intressant.” 
 

Ett annat minne från en allt annan än normal barndom var de sista åren av 

kriget då bomberna välde över tyska städer - “jag minns hur vi bytte 

skollokaler hela tiden.” Min skola bombades sönder och då flyttades 

undervisningen helt enkelt till en annan lokal som var tillräckligt hel och så 

höll det på. Sedan kortades skoldagarna ner för att det var ont om lokaler 

som alla elever skulle dela på. I princip minns jag bara att vi undervisades i tyska och matte under 

lång tid”, berättar Fritz vidare.  

Medlemsbladet erfar också att många äldre skolelever fick börja tjänstgöra inom militären, bland 

annat inom luftvärnet som skulle skydda just tyska städer. Kriget kunde för en del barn i början 

vara som ett stort äventyr eftersom de bara fått höra tillrättalagd propaganda. När krigets fasor 

uppdagades och när dessa barn och ungdomar blev klara över vilken galen nazistregim de 

faktiskt levde i så blev det ett brutalt uppvaknande. Det kan också påpekas att Schlaraffia-rörelsen 

var motståndare till nazismen i Tyskland. 
 

Fritz kom att bo kvar i sin hemstad under tio år efter kriget. Han minns det som hårda tider med 

brist på det mesta och en stad som skulle byggas upp och den tyska naziregimens krigsbrott låg 

som en skugga över hela landet. Då kom det ett brev från en gammal vän som förändrade allt. 

Vännen hade emigrerat till landet i norr och nu skrev han till Fritz och förklarade att här i Schweden 

stöter man sällan på isbjörnar men däremot en massa omtanke, humanism och stora möjligheter 

att både utbilda sig och skaffa intressanta och välbetalda jobb. 

“Kom till landet där mjölk och honung flyter” berättar Fritz ur 

minnet. 
 

1955 anlände Fritz till Sverige och kom att jobba inom olika delar 

av den blomstrande industrin. “Jag var med och byggde upp det 

svenska folkhemmet”, säger han med stolthet i rösten. Men i dag 

tycker han sig se att samhället förändras och att det bara är 

konsumtion och mindre omtanke som gäller. Det behövs lite mer riddarideal för att stärka det 

gamla folkhemmet. Oavsett riddarideal så har föreningen Schlaraffia varit ett sätt att umgås med 

andra tyskspråkiga invandrare där intresset för konst, kultur och humor kunnat utvecklas på 

hemspråket.  
 

Corona-pandemin har sedan i våras stoppat all verksamhet tills vidare. Och oavsett Schlaraffias 

framtida verksamhet så råder ingen tvekan, Brf Stockholmshus kommer för alltid att, bland mycket 

annat, också att vara en del av en riddarsaga. 
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Som vanligt är det oerhört svårt att välja ut en vinnare bland alla fantastiska 

ljusdekorationer som lyser upp våra kvarter. 

 

Medlemsbladet har dock enats om att 

vinnaren finns Bordsvägen 66, med sin  

fina tomte som blickar ut från 

balkongen 

     På andra plats kommer den med 

     stjärnor beströdda balkongen och 

     dess stora stjärna i fönstret, som Du 

     hittar på Bordsvägen 62    

 

 

Balkongen med det helt magiska blå skenet, 

som lyser upp hela fasaden, tar en klar tredje 

plats.   

Den finns att beskåda  på Sicklingsvägen 7. 

 

 

 

  Denna vackra stjärna, som doftar ”retro” 

  finns hos småtrollens dagis på Knektvägen 



12 
 

Årets mäktigaste och kanske största ljusdekoration med en klättrande tomte som 

väldigt gärna vill komma in -  högst upp på Sicklingsvägen / Knektvägen 

 

             Snart så är jag inne … 

 

Här följer ett axplock bland många otroligt vackra och upplysta balkonger och 

fönster, som gläder och ger oss hopp – speciellt i dessa mörka Corona-tider 

 

         Knektvägen 4                    Bordsvägen 62                       Sicklingsvägen 7 

 

 

 

 

 

 

 

   Sicklingsvägen 3, baksidan                                     Bordsvägen 52 

 

 

 

 

 

 

 

                          Knektvägen 15                               Sicklingsvägen 10 
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NOTISER I KORTHET 
 
 

CYKELRENSNING …    påminnelse igen …   och igen … 
Föreningen avser att göra en ny rensning i alla våra cykelrum  –  förhoppningsvis under hösten, helt 
beroende på hur Corona-pandemin utvecklar sig.  Information om när och hur delas ut i samtliga 
brevlådor. Det man som medlem kan göra själv är - rensa bort om Du har en trasig gammal cykel som 
bara står eller om Du har någon gammal barnvagn som inte används …. Ge bort eller sälj.   Det skulle 
underlätta för framtida rensning av cykelrummen.  Och som tidigare påpekats – det får bara finnas 
cyklar och barnvagnar i våra cykelrum. Annat får Du förvara i Ditt eget källarkontor.  
 

 

 

TVÄTTSTUGAN … 
På grund av att det återigen varit inbrott och stölder i tvättstugan uppmanar vi alla medlemmar att vara 

extra observanta om Ni ser obehöriga ta sig in i tvättstugan. Speciellt när man går in eller ut – se till att 

ingen ”bara följer med” så länge dörren står i öppet-läge.  Om vi alla hjälps åt så kanske vi kan minimera 

inbrottsrisken och stölderna.  OBS – Ingrip inte – bara iaktta och ring polisen om Ni ser att inbrott pågår! 

VIKTIGT är också  
att Du är noga med att hålla Din tvättid.  Vid sk ”spontan-tvätt” kolla alltid att programmet hinner 
köras färdigt innan nästa bokade tid skall börja. 

 
 

 
FÖRSÄLJNING av lägenhet … 
När Du står i begrepp att sälja Din lägenhet åligger det Dig att i god tid innan överlåtelsen beställa 
en så kallad avsyningskontroll.  
Det gör Du hos vår förvaltare Rubin´s som då avtalar en tid med Dig.  
Kostnaden för detta står Du som säljare för.   
 
 

 

       GROVSOPRUMMET … 
Hålhåller fortsatt öppet varje onsdag mellan kl 18.00 – 20.00. Viktigt är dock att tänka på att hålla  

      Corona-säkert avstånd.    

                                                                                                                                                      

I second-handrummet, som är nystädat och fint kan medlemmarna fynda böcker och nyttoföremål  

till hushållet.   Öppet kl 18.00 – 20.00 på onsdagar. Nyckel lånas i Grovsoprummet, samt att bara 

en person i taget får vara i second-hand rummet pga Corona. 

 

  

 

 

 

 

 

 

FESTLOKALEN … 
Håller tills vidare stängt för uthyrning. Detta på grund av de restriktioner som utfärdats  

avseende antalet personer som får vistas inomhus på fest. 

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/tonttu
http://fi.wikipedia.org/wiki/tonttu
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://fi.wikipedia.org/wiki/tonttu
http://fi.wikipedia.org/wiki/tonttu
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Elegant julgäst  
Amaryllisen kommer ursprungligen från Sydamerika och 

blev på 1800-talet vanlig som krukväxt här i Sverige. 

 

Under samma period började också förädlingen av blomman 

på allvar. Målet var att få fram större och öppnare 

blommor. Amaryllisen sågs  först som en vårvinterblomma 

och blev först i mitten av 1960-talet populär som en 

julblomma i våra hem. 

”Ingen blomma har fått så hög couleur och lysande glanz som denne sköna Amaryllis”.  Orden 

är Carl von Linnés när han beskriver denna eleganta blomma år 1742. 

 

I Sverige började vi skicka julkort på 1880-talet, en fin tradition som varit 

väldigt populär genom åren. Med sina nostalgiska illustrationer har jul-

korten påverkat hur vi vill att en riktig jul ska se ut. 

Jenny Eugenia Nyström (1854-1946) är mest känd för sina vackert 

illustrerade julkort och ses ofta som den som gav den svenska jultomten ett 

ansikte. Hon kunde verkligen skapa den rätta stämningen.  Hon målade ca 

600 jul- och nyårskort under sin livstid. 
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I äldre tider tog man in halm och täckte golvet i stugan till jul. Julhalmen markerade övergången 

från vardag till fest. Att ta in halm var praktiskt, den skyddade mot kylan som kröp in mellan 

golvspringorna och den kunde dessutom fungera som sovplats för långväga gäster.   

Under 1800-talet minskade julhalmens betydelse för att till slut försvinna helt.  Men, den lever 

vidare i form av julprydnader och då främst den kära 

julbocken. 
 

Det finns en mörkare föregångare till vår svenska julbock, 

en djävuls-gestalt som följde 

jultomtens föregångare, Sankt 

Nikolaus,  medeltidens mäktigaste 

helgon i de katolska länderna. 

Bockgestalten var en symbol för 

Nikolaus´ makt att hålla djävulen i 

schack.  
 

Hos oss verkar julbocken mer ha varit 

ett skogsväsen, som osynlig kunde ta sig in i husen till jul. 

Ville man ha ett lyckosamt nästa år gällde det att hålla 

sig väl med julbocken … 

 

 

Det finns många 

fina halmarbeten 

som till exempel 

dekorationer av 

bl a veteax … 

                    Hemslöjd med julkänsla … 

- och en ”Ängelmobil” 
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