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

 

1946-2021 Brf Stockholmshus 11 i Gubbängen fyller 75 år 
 

Nummer 1                                                                                                                                              Våren  2021 

 

Lennart ”Limpan” Lindberg, Maivor Nilsson (på väg att gräva fram sin bil) och Christina Ekenstedt möts 

på Kistvägen framför Teaterparken. De står på Coronasäkert avstånd i kraftigt snöfall.  

En beskrivande bild av livet i föreningen i inledningen av 2021. 

 

 Gubbängens Gård Sidan  3  Nygamla regler … Sidan 5 

 Notiser i korthet Sidan  6 Blomster-Tävling  Sidan   7 
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DET HÄNDER I FÖRENINGEN 

 

I fäders spår för framtids segrar... 
 

Elisabeth Pettersson från Kistvägen var en av många 

medlemmar i vår förening som 

gladdes åt den vackra vintern som 

bjöd på rena fjällkänslan. Här ses 

Elisabeth vid Osthuset med skidorna 

på väg mot Gubbängsfältet där 

skidspåren löper rakt och fint. 

 

 

Kaffepaus i solen – snart kanske … 
 

Två stolar och ett bord i vinterdräkt står och väntar på gaveln 

Sicklingsvägen / Kistvägen.  Drömmer måhända om att snart 

få vara med om vårens första inbjudande fikastund i solen … 

 

 

Nya vinterdressen … 
 

Lenah och Krister i Kamelparken har tagit på sig en 

passande, festligt vit vinterkostym för att fira kung 

Bores ankomst.  

 
 

Jovisst är det vinter … 
 

Snabb och effektiv snöröjning och halkbekämpning helt 

i föreningens regi.   

Utfördes av Elfströms på marken och Toppjobb när det 

handlade om takskottning. 

 

 

 
Återvinningsrummet som en ”kvartersbutik” 
 

Utvecklingen av återvinningsrummet, även  
kallat second-hand-rummet, har blivit till rena kvartersbutiken 
med nyttoprylar på prydliga hyllor.                              
Öppet varje onsdag mellan kl 18.00 – 20.00. 



3 
 

 

Konsten påminner om vår historia 
Från idyllisk bondgård till närförort när Brf Stockholmshus 11 bildades 

 

Gubbängens gård är ett av de vackra konstverken i mosaik 

som sedan förra året förgyller väggen mot tunnelbanan 

nere i centrum. I reportaget om konstprojektet i 

Medlemsbladet nr.2 2020 gick att läsa a tt projektet 

“Kollektiv konst i återbrukat material” även haft deltagare 

som bor i vår förening. I reportaget fanns då bilder på fyra 

av de sex konstverken. Nu kommer konstverk nummer fem 

med på bild i Medlemsbladet. ”Gubbängens gård” heter konstverket och föreställer 

mangårdsbyggnaden på den bondgård som gav stadsdelen dess namn. Det blir samtidigt 

som en liten påannons för vad som komma skall i Medlemsbladet framöver detta 

jubileumsår. Nämligen berättelser ur föreningens 75-åriga historia och berättelser om 

stadsdelen Gubbängen och dess omgivningar. Redaktionen 

ser jubileumsåret som ett tillfälle att levandegöra hur det 

lantliga södra Enskede på kort tid formades till en del av 

storstaden Stockholm. Snart kommer mer om föreningens 

75-åriga historia. Och berättelser om alla de människor som 

bor i våra kvarter och människor som har bott här. 

 

     Gubbängens Gård 1943 
 

LEGENDARISK JULGRUPP I OLIKA 

FRISYRER 

          Formen skiftar med årstiderna. 
 

En älskad och mytomspunnen del av föreningens vackra trädgårdar är den allt mäktigare 

julgruppen vid Sicklingsvägen 13. 

Den har aldrig varit större och mer spektakulär. Och dess form 

och frisyr har varit föremål för mycket diskussion genom åren.  

 

Söndagen den 31 januari ligger 

snön och tynger grenarna som 

spretar åt olika håll i den 

vargavinter som anlänt.  

Fyra veckor senare, 28 februari,  har snö och isande kyla 

förbytts i vårsol och barmark. Julgruppens grenar har skakat av sig snön och grenarna 

sträcker sig rakt uppåt igen. 

Det började med en liten julgrupp i köksfönstret på 70-talet. Sedan flyttade den lilla 

julgruppen ut i trädgården och sedan dess bjuder den på glädje och överraskande frisyrer 

i allt större omfång, skiftande med årstiderna, år efter år... 
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I väntan på våren … 

 
Kolonien – ute på gärdet 

ligger och vilar. Väntar 

på att spadar skall sättas 

i jorden och att blommor 

och diverse grönsaker 

skall ta fart och fylla 

kolonin med grönska. 

 

Väntar gör även det 

gamla äppelträdet inte 

så långt därifrån. 

 

Ett par skator är i full gång 

med att leta pinnar till sitt 

kommande bo högt upp i 

något träd …  

… och några ”modiga” 

lökväxter kan inte vänta 

längre utan tittar upp ur 

myllan. 

Solen är här nu !  

 

Fantasifull felparkering i vår sagolika förening. 
 

Från Sagoberget i Sagoparken (höjden bakom höghusen) har många sago- och 

seriefigurer skymtats genom åren. Inte minst under en speciell tipspromenad för några år 

sedan. Från Sagoberget brukar det även till Medlemsbladet varje år vid påsktid komma 

in tips om att det avgår många flygkvastar därifrån till Blåkulla.  

 

Det har aldrig varit några bekymmer i 

samband med detta. Men i år verkar det dock 

som om någon slarvat och felparkerat i 

buskarna vid Sicklingsvägen 18. 

Medlemsbladet utgår i från att det är ett 

servicefordon eller en väntande taxi-kvast 

eftersom “felparkeringen” skett så nära den 

tydliga förbudsskylten ...   

Kanske var kvasten trasig så ägaren tvingades ta cykeln.          

I närheten skymtar vi också någon som ”fel-

navigerat” en smula … 
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Samma idéer för att stoppa smitta för 100 år sedan: 

 

 

 
Så här såg myndigheternas råd ut till svenskarna 

under spanska sjukan som gick över världen för 

100 år sedan. visst är det likt de Coronaregler 

som vi haft så svårt att anpassa oss efter i ett år 

nu.  

 

Men allt har en början och ett slut, även 

pandemier. Hur som helst har Covid-19 inte tagit 

lika många liv som sin elaka kusin i början av 

1900-talet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Då den svenska epidemin kulminerade under oktober och 

november 1918 hade det månadsvisa dödstalet (omräknat 

till årsbasis) stigit från det normala på ungefär 15 per 1 000 

invånare till 35 per 1 000. Spanska sjukan dödade ungefär 

2 procent av de diagnosticerade fallen i Sverige. I Malmö 

dog 725 personer. 

 

 

    

                                                                                                                                                                                                                             Bl.a ur Svenska Öden nr 1/2021 

 

 

Hälsovårds-

nämnden 
Uppmanar härmed allmänheten att för 

undvikande av smitta (särskilt mot den 

nu pågående s.k. spanska sjukan) 

iakttaga nedanstående : 

 

1:o)   Undvik om möjligt köbildningar 

 och andra folksamlingar 

2:o) Anordna ej i hemmen eller 

 annorstädes enskilda möten, 

 tillställningar eller bjudningar 

3:o) Iakttag personlig renlighet (tvag 

 händerna ofta och åtminstone 

 före varje måtid och bada en 

 gång i veckan 

4:o) Iakttag dessutom noggrann 

 hygienisk vård av munnen 

 medelst sköljningar flera gånger 

 om dagen  med ex 1 proc. 

 Vätesuperoxidlösning 

5:o) Undvik, därest ni har hosta eller 

 snuva, såvitt möjligt umgänge 

 med andra personer 

6:o) Personer, som själva varit sjuka 

 eller varit i nära beröring med 

 sjuka, böra i möjligaste mån 

 undvika beröring med andra 

 personer under åtminstone den 

 närmaste veckan efter den 

 sjukes tillfrisknande. 

På Hälsovårdsnämndens vägnar: 

OSCAR HOFVANDER 
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NOTISER I KORTHET  
 
Cykelförråden … 
Det är nu ovanligt trångt i vissa av våra cykelförråd och med anledning av det vill vi påminna om vad 
som får förvaras där. Endast cyklar och barnvagnar !   
Pulkor, leksaker och annat ska förvaras i respektive eget förråd.  Styrelsen har 
också planer på att installera fler ”krokar i taket” för att avlasta golvytorna och 
därigenom få större plats …   
En inplanerad allmän cykelrensning finns också - f,n bordlagd pga pandemin.  
Men, hjälp gärna till och rensa ut Din gamla cykel, som Du inte använder längre. 
 
 
 

Rökning … 
Att man inte ska kasta ut fimpar från balkong eller fönster ses nog som en självklarhet, men dess- 

värre inte av alla. Använd en askkopp istället för att skräpa ner utanför våra fastigheter. 

Tänk också på att ta hänsyn till Dina grannar – alla tål inte rök, kanske pga astma eller annan  

känslighet.   
 

Fr o m den 1 juli 2019 kom det en ny lagstiftning som förbjuder rökning vid allmänna 

lekplatser och i nära anslutning till fastigheter och entréer. Det gäller också på våra 

innergårdar och intill våra husfasader. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fjädrar i ris !   

   Ska det vara si eller så ?                                        

 

Grillar … 
Nu när grill-säsongen sätter igång gäller samma regler som förut. Använda grillar skall ställas 

undan på angiven ”grill-förvaringsplats” om sådan finnes annars åt sidan i respektive park. Det får 

inte stå grillar här och där i parkerna – det försvårar för våra trädgårdsarbetare att t ex klippa 

gräsmattorna …   Tänk också på att ta hänsyn – alla gillar inte rök från grillar. 

 

Snömonster – eller … 
En dag i mitten av januari uppenbarade det sig ett stort och imponerande  

”snö-monster” i Båtparken.  Eller var det en ovanligt stor och tjock katt  

eller kanske en hund ?  Många förbipasserande stannade och beundrade 

detta fina konstverk, som också väckte nyfikenhet hos alla hundar som då 

måste fram och nosa ….   

Stort TACK till den okände konstnären, som förgyllde Båtparken och fick 

många att dra på smilbanden. 
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VAD HETER KRUKVÄXTERNA ? 
 

Para ihop växten med rätt namn 
  

 

 

 

 

 

  

 

 
Aralia          Rosenkalla          Dracena          Sankt Paula          Palm 

 

Primula Viva          Kroton          Pelargon          Gullranka          Hibiscus 

 

 

DEN KAN BLI DIN  

 

Gissa rätt och lämna Ditt 

svar med namn och tel.nr 

i brevlådan på exp. 

Bordsvägen 54 
 

Före den första MAJ vill 

vi ha Ditt svar 
 

LYCKA TILL ! 

10 

4 3 2 1 

9 8 7 6 

5 
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Påskön   -   Ö i Stilla havet 
 

Påskön är en ö i sydöstra Stilla havet väster om Sydamerika, i den chilenska regionen Valparaíso. 

Påskön har fått sitt namn av att Jacob Roggeveen och hans besättning firade påskdagen den 5 april 

1722 utanför ön innan de klev i land. Ön är nästan triangulär till formen. 

 

Fynden som får forskarna att häpna. Efter att man inlett 

utgrävningar vid de berömda statyerna vid Påskön fick man reda på 

vad som dolde sig under marken. Svaret? Tatuerade jättekroppar. 

Det är inte många som vet om att flera av sten-

huvudena på den chilenska Påskön även har 

kroppar – trots att detta har varit ett känt faktum för arkeologer i årtionden. 

Dock har man aldrig riktigt vetat hur kropparna ser ut förrän man började 

gräva ut marken runt några av statyerna. 

Nu har forskarna släppt bilder av sina fynd. 

På ön finns totalt 887 massiva statyer som skulpterades mellan år 100 och 1 800 före vår 

tidräkning av polynesier. Vissa av de upp till 10 meter höga statyerna är blottade men andra tros 

har blivit täckta av damm och jord efter århundraden av exponering för väder och vind. 

 

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

MEDLEMSBLADET ÖNSKAR HÄRMED ALLA 
LÄSARE EN RIKTIGT  
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                                   FÖRENINGSGRUPPEN 

                                  BRF STOCKHOLMSHUS NR 11 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Georg Psilander   Annika Dackéus 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Medlemsbladets redaktion                                             


