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FRÅN SANKT PETERSBURG TILL KAMELPARKEN 

VÄLKOMMEN HEM TILL STOCKHOLMSHUS 11 
Maria Baeva sökte en Brf-pärla söder om söder med levande kvarter, välskötta hus, god ekonomi, 

grönskande trädgårdar, omtänksamma grannar. Hon fann allt.  

Läs om Maria och flera av dina grannar på sidan 3 - Folk i föreningen. 

 

 

 Trogen förmedlare Sidan   2  Sagolikt i Sagoparken Sidan  8 

 Camelot i Söderort Sidan 10 Våra kvarter Sidan 11  

 Vem fick korgen Sidan  15 Midsommartraditioner  Sidan   16 
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MEDLEMSBLADET EN TROGEN 

FÖRMEDLARE AV LIVET I  

BRF STOCKHOLMSHUS 11 - i 11 ÅR 
Under åren i slutet på 00-talet producerades återkommande nyhetsblad på ett A4 - ark där det 

viktigaste redovisades till medlemmarna. Här uppstod dock en vilja att utveckla denna 

informationskanal. Syftet var att skapa en starkare föreningsanda där grannar lärde sig mer om 

föreningen och då fick möjlighet att följa verksamhetens olika delar i form av små reportage. 

Dessutom även kunna få känna igen sina grannar vid namn. 
 

Våren 2010 har så dagens Medlemsblad premiär. Med åren har 

detta utvecklats med en mångfald av olika saker för att göra 

Medlemsbladet till en angelägen medlemstidning som ska 

engagera och vara en del av den starka föreningsandan i 

kvarteren. Under åren har även en informativ och innehållsrik 

hemsida utvecklats men Medlemsbladet har fortsatt sin självklara 

roll i föreningen. Sedan starten 2010 har utgivningen varit fyra 

nummer per år utan avbrott. Ett vår-, ett sommar-, ett höst- och ett 

julnummer landar varje år programenligt i alla brevlådor i 

föreningen. Många är ni som hör av er och kommenterar och tipsar. 

Fortsätt med det! Medlemsbladet är till för dig och dina grannar! 

 

Det första numret av Medlemsbladet kom sommaren 2010. 

 

Redaktionsmöte när det begav sig 2010.  
 

I bakre raden sitter den legendariske vicevärden Lasse Slättås 

och föreningens mångårige mångsysslare Lennart “Limpan” 

Lindberg. Framför dem Georg Psilander och Annika Dackéus. 

 

 

Varma sommarhälsningar från redaktörerna Annika och Georg 

 

 

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

 

Det var en kväll i juni … ,  

Nej, det var det inte – det var en kväll  i maj, som man kunde se 

delar av styrelsen vandra runt i våra kvarter … 

Varför då kan man undra ?  Jo, varje år gör styrelsen en riktig 
”trädgårdsbesiktning” inför sommaren. Vad behöver planteras,  
vad ska beskäras, vad måste rensas bort, kort sagt vad behövs för 
att göra våra fina trädgårdar ännu finare ? 
 
Fr vänster Marcus Mustelin, Stefan Hermansson, Marie-Louise Halvarsson-Fisk, 
Lennart Lindberg och Georg Psilander. 
Annika Dackéus befinner sig bakom kameran. 

 



3 
 

 

FOLK I FÖRENINGEN 

 

Maria hittade hem till Gubbängen efter noggrant letande 

 

Maria Baeva är född i Sankt Petersburg i Ryssland men bor sedan nio 

år i Sverige. Hon är svensk medborgare och pratar en imponerande 

perfekt svenska. Till vardags jobbar Maria som nämndsekreterare i 

Nacka kommun.  Sin hemvist har hon dock söder om söder utmed gröna 

linjen. Det kände hon tidigt, att det var i södra Stockholms klassiska 

folkhems-närförorter hon trivdes bäst.  

Maria ville bo i en bostadsrättsförening med mångfald, engagemang 

och omtanke, god ekonomi, vackra trädgårdar och allt i övrigt välskött. 

Hon hamnade i det omskrivna Hökarängen där staden varit med och 

lyft kvarteren i en rad satsningar. Men det var ändå inte exakt det hon 

sökte.  

Maria var engagerad i sin Brf men såg bland annat att det fanns en sårbarhet i att det var en mycket 

liten förening med relativt höga lån. Frågan var bara att hitta den verkliga pärlan bland Brf-er. Hon 

frågade runt bland vänner och bekanta och hon letade på nätet och följde mäklarnas annonser. Snart 

framstod det som att det hon sökte fanns alldeles i närheten. Det var som om solen på dagarna lös 

lite starkare bara en liten bit norr om Örbyleden. Snart förstod Maria att den vackra månen på 

natthimlen och stjärnorna också de lös och gnistrade lite extra där bortom fältet.  

Brf Stockholmshus 11 valde hon ut med omsorg. “Det var ett mycket medvetet och specifikt val att 

flytta hit” skrattar hon.  

 

“Det känns som om alla grannar bryr sig om varandra och varje blomma och varje träd verkar 

planterad med omsorg och eftertanke”, berättar Maria. Sedan berättar hon att all grönska verkade 

perfekt utom att det fanns grenar som slog mot hennes fönster på Majrovägen 14. “När jag påtalade 

det var styrelsen där och tittade och meddelade att det skulle åtgärdas.” Maria berättar vidare att 

hon tycker Grovsoprummet är suveränt och kommunikationerna fantastiska. “Det känns som om 

tunnelbanestationen är byggd specifikt för vår förening”. Varje dag kan Maria nu blicka ut över 

Kamelparken som är i klass med en välskött stadspark. Och hon promenerar gärna runt i alla 

föreningens kvarter.   Fotot på Maria är taget vid hörnet av höghuset på Sicklingsvägen.  

 

Eva Eckerström gläds över trapphus och nyplanterad frukt 
 

“Förändringen i parken är betydande”, berättar Eva 

Eckerström när hon blickar ut över Teaterparken utanför 

porten på Sicklingsvägen 43. Gamla sjuka träd har ersatts av 

vackra fruktträd och vi har fått mer luft i trädgården, säger 

hon och pekar framför sig. “Kanske kunde vi få några 

fruktträd till”. Sedan konstaterar Eva att renovering och 

målning av trapphusen har blivit ett lyft för föreningen. “Det 

är mycket finare nu”, säger hon. 
 

Eva Eckerström är nöjd med renovering och målning av 

trapphusen och trädgårdarnas utveckling. 
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Familjen Edoff-Norestig gläds över renoverat badrum i lägenheten  

... och ett grönt extra vardagsrum i intilliggande Teaterparken 

 

“Det är en fantastisk tid mellan hägg och syren”, säger Anna när Medlemsbladet träffar dem i 

Teaterparken. Familjen är samlad vid en av de många sittgrupper med bord som föreningen placerat 

ut. Det är uppenbart att de njuter av den harmoni som 

präglar grönskan. Sedan pratar de om hur mycket de trivs 

och om den badrumsrenovering de gick igenom med 

mycket lyckat resultat.  

Dottern Livia är glad över sitt magnifika flygplan som nu 

får vara ute på en spännande resa i föreningens 

parkliknande trädgårdar. Parkliknande trädgårdar som 

blir som extra vardagsrum för medlemmarna. 

 

Anna Edoff, Livia Norestig Edoff och Björn Norestig 

 

 

Knut Söderholm på spännande strövtåg i föreningen hjälper våra 

planteringar och blommor att få lite extra vatten 

Knut Söderholm smyger fram i terrängen vid höghuset på 

Knektvägen, i händerna har han en leksak som ser ut som 

om den var hämtad ur filmen “stjärnornas krig”. Med den 

sprutar han en skvätt vatten här och en skvätt vatten där. 

Samtidigt som han refererar om de blommor som får sig en 

skvätt. Det är bland annat vitsippor och blåsippor.  

Strax bakom går pappa Joakim Söderholm. De är mycket 

intresserade av föreningens grönska och närmast på tur 

står palmträden i Kamelparken och fruktträden i 

Teaterparken. Både Knut och Joakim gillar att föreningen 

planterat fruktträd och bärbuskar. “Vi borde ha ännu mer av 

det, speciellt mellan höghusen”, säger pappa Joakim.  

 

Knut Söderholm från Sicklingsvägen 3 är trädgårdarnas 

hjälte med sina extra vatten-duschar till blommor och 

buskar. 

 

 

Corona-vaccineringarna tog ordentlig fart under våren 

 

Under årets första kvartal gick det ganska långsamt med 

vaccineringarna i Stockholm men under det andra kvartalet 

ökade takten markant och många upplevde att de möttes av 

en mycket smidig vaccinationsorganisation.  

 

Peter Mann, Sicklingsvägen 7, gläds åt att vaccineringarna 

tagit ordentlig fart. Här har Peter precis fått sin första spruta 

söndagen den 16 maj i Slakthusområdet nära Globen. 
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Elisabeth Nilsson från Kistvägen njuter, som så många andra, av årstidernas skiftningar i Brf 

Stockholmshus 11. I förra Medlemsbladet (1/2021) var hon på väg med längdskidor mot 

Gubbängsfältet i snörik och bländvit vinter. I detta nummer dyker Elisabeth upp och doftar och 

njuter av körsbärsblom. I slutet av april brukar det spraka till av naturens eget fyrverkeri i hörnet 

av Sicklingsvägen och Knektvägen.  
 

När solen med en värmande omfamning sluter vårt stora kära 

körsbärsträd i sin famn då slår det glädjefyllt ut i full blom och 

den gula forsythian strålar i kapp runt trädet. Då vet vi att vi 

är mitt i vårens vackraste tid. Det är dessutom som om det 

stora körsbärsträdet i all sin färgprakt samtidigt ropar efter 

försommaren. Medlemmarna i kvarteret verkar lyssna för 

strax efter körsbärsträdets generösa blomning kommer 

många människor flanerandes i sommarkläder utmed 

Knektvägen och Sicklingsvägen. 
 

När Medlemsbladet fotograferar Elisabeth under en 

pratstund vid körsbärsträdet så kommer Rod Bengtsson från 

Sicklingsvägen 12 plötsligt in i bilden. Så uppstår ännu ett av 

många spontana möten mellan medlemmar på en av de 

platser som blivit just spontana mötesplatser. Ett samtal om 

vitt skilda ämnen tar vid. Möten som dessa pågår ständigt och har blivit ett kitt i kvarterens 

föreningsanda. Vi är en förening där människor ser varandra, pratar med varandra och bryr sig 

om varandra. Samtidigt beklagar Medlemsbladet att Elisabeth fick ett annat efternamn i förra 

numret. Elisabeth Nilsson ska det vara och inget annat. 

 

Elisabeth Nilsson från Kistvägen och Rod Bengtsson från Sicklingsvägen träffas spontant för en 

pratstund med Medlemsbladet under det stora körsbärsträdet. 

 

FRÅN SPÖKPARK TILL TEATERPARK 
Björkskog blir fruktträdgård 

 

Eva Eckerström som Medlemsbladet intervjuade under rubriken Folk i föreningen ville visa hur 

hon upplevt Teaterparkens utveckling genom åren. ”När jag flyttade hit för 30 år sedan var det en 

massa träd och flera var inte alls klädsamma.”  Några av bilderna Eva visade ger intrycket av att 

det var rena spökparken i det som nu kallas Teaterparken. Andra delar av parken är gröna och 

lummiga och på dem syns flera av de björkar som nu är nedtagna. Problemet med björkar är att 

de är svåra att bedöma även för en arborist. Efter flera uppmärksammade ras har föreningen fått 

ta bort flera björkar och istället ersatt dem med andra fina träd eller planteringar. En del saknar 

björkarna, men som Medlemsbladet uppfattar det finns det också en stor förståelse för att en del 

björkar måste ersättas med annat. Framförallt är det fantastiskt många som engagerar sig i 

trädgårdarna, vilket är glädjande. 
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Närmast spöklikt i ena delen av Teater-

parken för 30 år sedan. 

 

En annan och lummig del av Teaterparken 

där vi idag har fruktträd. En del saknar den 

tätare vegetationen, andra välkomnar när 

det är mer luftigt. Föreningen strävar efter 

att det ska finnas delar av trädgårdarna som 

tilltalar alla. 

 

 

 

Under våren har en stor stamspolning genomförts för att bringa fritt lopp i rören och avvärja risker 

för stopp i kök och badrum. Stamspolningarna börjar nerifrån i husen för att rensa bit för bit. I 

låghusen går det 6 kök på samma stam så där har det varit lite trögare. Dessa stammar är 

dessutom lite smalare, 70-90 millimeter. I höghusen finns kombi-stammar för kök och badrum, 

som är på 110 millimeter. Ett problem för rören och en 

stor anledning till att stamspolning kan behöva göras 

oftare i vissa hus är allt fett som spolas ner. Fett ska 

absolut inte spolas ner i avlopp och det är därför som 

fastigheter med restauranger idag måste ha 

fettavskiljare installerad, berättar personalen från 

Interspol. Vidare förklarar de att när 

badrumsrenoveringar görs händer det att hantverkare 

slarvar och spolar ner en 

massa flytspackel vilket 

kan skapa stora problem 

med stopp i rören. 

 

Interspols bil har setts i kvarteren under våren och givit föreningen 

rena och snabba avloppsstammar igen. 

 

20 meter spolslang kör personalen från Interspol ner i lägenheterna 

på första våningen i vissa hus. På det viset spolas ledningarna rena 

hela vägen ut till det kommunala avloppsrören som ligger under 

gatorna. När spol-trycket är som starkast är det på 200 bar.  
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FLER TRAPPHUS RENOVERAS OCH MÅLAS 

En tydlig förändring upplever medlemmarna nu när trapphusen renoveras och målas och får en 

mer stilren och närmast elegant interiör.  En lågmäld funkiskänsla som doftar 40- och 50-tal lägger 

sig över trapphusen och ger tillbaka mer av den historiska atmosfären. Alla reparationer och all 

utveckling sker med stor precision och känsla för kvarteren. 

 

UTVÄNDIGA TRAPPOR RENOVERAS I HELA 

FÖRENINGEN 
 

Föreningen har en rad trappor som leder till källar- och 

cykelförråd.  Under våren har ett arbete pågått med att renovera 

trapporna och tillhörande trappräcken för allas glädje och 

trygghet.  

 

Yttertrappor renoveras i föreningen. Här monteras ett nytt 

trappräcke på gaveln av Majrovägen 16. 

 

 

EKPORTARNA SKA GLÄNSA OCH VÄLKOMNA 

Per “Pelle Målarmästare” Sjöholm studerar listerna i en av föreningens vackra ekportar. Han 

ställer sig på knä och stryker sin hand över de olika detaljerna nere vid stentrappan där slitaget 

varit som störst på just den portens ek-detaljer. Han är i kvarteren för andra gången på kort tid 

för en uppdaterad kartläggning av underhållsbehovet. “Det är verkligen glädjande att vara i en 

förening där byggnads-kulturella värden uppskattas och tas om hand”, säger han. 

 

Pelle förklarar vidare att det kanske svåraste med jobbet är att 

göra avvägningen för varje port eller fönster. Väder och vind och 

läget i olika väderstreck avgör hur mycket det slits och därmed är 

det egentligen en mycket specifikt anpassad behandling som ska 

ske vid varje port eller fönster. Det roligaste är att avsluta med 

lack och fernissa och se hur slutresultatet sakta träder fram som 

ett resultat av ett gediget grundjobb. Normalt utgör skrapning och 

slipning cirka 90% av jobbet medan slutarbetet, med lack och 

fernissa står för resterande 10%. Men det är först då som allt 

grundarbete framträder i sin fulla prakt som en belöning på slutet. 

Jag brukar säga att slutarbetet aldrig blir bättre än vad 

grundarbetet är, avslutar Per “Pelle Målarmästare” Sjöholm. 

 

Pelle Målarmästare ansvarar för att alla träpartier i föreningen ska vårdas på bästa sätt.  

Här utanför det gamla bageriet på Knektvägen.  
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Nu är det åter ett förtrollande liv på Sagobergets sluttningar 
 

SKOGSVÄSEN I SAGOPARKEN 

 

För några år sedan var det fullt med sagofigurer på Sagoberget mellan höghusen när 

medlemmarna gick runt och letade och försökte para ihop dem med rätt namn under en 

oförglömlig sommarkväll i föreningsgruppens regi. Sedan dess har det alltid legat ett förtrollande 

skimmer över Sagoparken. Nu har det till Medlemsbladet kommit tips om att nya sagofigurer rör 

sig på Sagobergets sluttningar.  

Är det ett skogsrå där i den vackra sommargläntan? Ett skogsrå eller en skogens sagofigur som 

framträder ur trädstammen? Javisst är det ett mänskligt ansikte som framträder ur trädet, vilsen 

och lite rädd. Kanske är det en naturens oro över världens 

miljöproblem som speglar sig i trädets ansiktsuttryck. 

Medlemsbladet fick sedan höra hur några andra skogsrån 

hade framträtt ur andra trädstammar för att leta reda på sin 

vilsne vän. Strax fann de sin vän och försvann. Kvar fanns 

bara träd och buskar. I Brf Stockholmshus 11 tar vi hand 

om varandra. Och det är uppenbart att våra sagofigurer 

också gör det. Sagoberget lever upp till sitt namn och sin 

historia, alltjämt finns där liv och rörelse och en vacker 

symbios mellan människa och natur.  

 

Ett litet vilset skogsrå på Sagoberget syntes framträda 

ur en liten trädstam och uttryckte sin oro och vilsenhet.  

 

Medlemsbladet sökte förgäves träfigurerna för en kommentar, men 

de hade uppslukats av moder jord. Medan vi gick i slänten på 

Sagoberget och letade tycktes mumlanden komma från mossa och 

håligheter i marken. Lät det inte som om rumpnissar pratade i 

munnen på varandra där under marken. Kunde vi inte höra den 

upprepande frasen; “Voffer gör di på detta viset?”  

 

Ur tre andra större trädstammar framträdde ytterligare tre sagolika 

skogsrån för att leta reda på sin vilsne vän.  

 

Samtidigt meddelar föreningsgruppen, som bland annat ligger bakom den konstnärliga 

Höstsalongen, att de ska återkomma med mera runt dessa naturens mysterier. Medlemsbladet 

lovar att följa upp denna sagolika berättelse. 
    

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

 

 

 

 

 

Gullregn och Nyponros på Bordsvägen … 

Njut av prakten och känn doften … 
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Det här fotot av Okänd författare licensieras 

 

 

INTE BARA UTOMHUS – UTAN OCKSÅ INOMHUS I VÅRA KÄLLARE 

 

Elektriker Erik Sandin håller som 

bäst på att installera nya LED-

armaturer i alla våra källare och 

vindsutrymmen. 

*** 

Inom en snar framtid kommer 

också våra källare att både 

repareras och målas för att bli  

lite trevligare att vistas i … 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

LITEN TANKENÖT ATT KNÄCKA 

UNDER SOMMAREN 
 

I P N  
BILDA ETT ORD MED ALLA NIO 

BOKSTÄVERNA …  

V  G N  
SVARA SEDAN PÅ FRÅGAN: 

VAD BLEV DET FÖR ORD ? 

I R E  
SVARET KOMMER I NÄSTA NUMMER 

AV MEDLEMSBLADET … 

  

OBS OBS OBS 
 

Det är inte tillåtet att ställa ut 

pallkragar för egen odling i 

föreningens trädgårdar, rabatter eller 

parker … 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Pallkrage
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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RIDDARE FRITZ DROG TILL SLUT SVÄRDET UR STENEN OCH RULLADE DET 

RUNDA BORDET VIDARE IN I HISTORIEN  

MEN FÖR ALLTID KOMMER BORDSVÄGEN 55 ATT FÖRNIMMA OM EN 

MEDELTIDA RIDDARBORG 
 

Fritz Mannisch var med i ett stort reportage i förra årets julnummer (Medlemsbladet nr. 4 2020) 

och berättade om sin spännande resa från uppväxten i andra världskrigets Tyskland och 

utvandringen till Sverige på 50-talet. I Sverige kom Fritz att jobba inom industrin och var med om 

att bygga upp det svenska folkhemmet. Fritz blev också medlem av riddarorden Schlaraffia.  

Så småningom var Fritz med att etablera en ny riddarborg i Stockholm och deras “borg” kom att 

placeras i en källarlokal med ingång på baksidan av Bordsvägen 55. Schlaraffias valspråk är 

Konst, Kultur och Humor.  Fritz pratade sig också varm över hur de ville bidra till mer humanism 

och omtanke i samhället.  

 

Medlemmarna i riddarorden hade ofta möten och middagar i lokalen. Många äldre kvinnor och 

män kunde då ses röra sig i den delen av parken på väg in eller ut ur “borgen”. Och interiörerna 

var verkligen som hämtade ur gamla medeltida sagor. Med ordnar och emblem och ibland sagolik 

utstyrsel anlände de till sin borg. För den betraktare som med en portion fantasi kisade lite med 

ögonen kunde konturerna av karaktärer hämtade ur riddarsagor som Ivanhoe eller Jan Guillous 

berättelser om Arn och Cecilia framträda. Var det inte Kung Arthur och Guinevere eller Tristan 

och Isolde som kom gående. Är det inte svärdet Excalibur som sitter i stenen där borta vid gaveln 

Majrovägen 14. Och nog framträdde Sicklingsvägen 55 som riddarborgen Camelot …  

 

Medlemmarna i Schlaraffia var alla seniora personer i likhet med Fritz, som själv är inne på sitt 

86:e levnadsår. Från sekelskiftet 2000 hade medlemsantalet minskat med två tredjedelar. När 

sedan coronapandemin slog till kom all verksamhet i riddarborgen att stanna upp. Och den 

hämtade sig aldrig igen utan det blev naturligt att avveckla verksamheten, berättar Fritz. Under 

våren har de därför flyttat ut ur sin borg och en ny hyresgäst har tagit över den stora 

källarlokalen… Och därmed är föreningens riddarsaga slut.   

 

Men vänta nu… Hur var det med svärdet i 

stenen…. Ska vi inte få ett slut på den 

berättelsen också…. Jovisst. Det sista riddare 

Fritz gjorde var att gå ut i Kamelparken och 

leta upp det 

mytologiska svärdet 

Excalibur. Och visst 

drog han svärdet ur 

stenen. Med ett leende. 

Slutet gott, allting gott! 

 

Riddare Fritz tog av sig hjälmen …  och gick ut i Kamelparken och drog 

svärdet ur stenen. 

                                          

                                      Riddarborgen Camelot på Bordsvägen 55 eller...  
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Ännu idag kan man ana var groddammen låg i 

sluttningen mot gångtunneln under tunnelbanan 

Bakom höghuset, Knektvägen 17, kan man 

se den starka branten upp mot Sagoberget 

Välkommen på en promenad i 1940-talets Gubbängen 

Föreningens topografi visar hur våra 

kvarter är byggda i kuperad skog  
 

Brf Stockholmshus 11 grundades 6 februari 1946. Hela dagens Gubbängen hade sedan flera 

hundra år och fram till dess varit två bondgårdar med ladugårdar och jord- och skogsbruksmark. 

Gubbängens gård låg där Gubbängsskolan ligger i dag och Herrängens gård låg vid platsen för 

torget i Gubbängens centrum.  

 

De fina små Ankeborgs-husen i Tallkrogen började visserligen byggas på 1930-talet men de låg 

bakom det krön där Lingvägen idag går upp så den jordbruksmiljö som Gubbängen utgjorde var 

i allt en oas för sig själv utan biltrafik.  

 

Låt oss tänka oss ett besök en sommar i mitten på 40-talet. Vi ser en bondgård med mangårds-

byggnad ungefär där Gubbängsvägen börjar vid trafikljusen. En dammig grusplan som idag i 

princip är torget. Ladugården ligger ungefär där Coop är idag, därifrån hörs råmanden. Så på ett 

sätt kan vi säga att dagens källa till mjölk befinns på samma plats som då. Då i form av kor som 

otåligt väntade på att få mjölkas i en ladugård. I dag i form av ett kylutrymme bakom glasdörrar i 

Coops butik. 

Om vi rundade ladugården och gick västerut skulle vi gå ungefär i 

utrymmet mellan Coop och apoteket. Rakt fram där det går en 

gångväg under tunnelbanan fanns då en stor groddamm. Tänk er ett 

vattendrag som börjar strax bortom apoteket och som sträcker sig en 

bit upp över gångvägen där osthuset står i dag. Den som till exempel 

gled över dammen i en eka kunde kliva av och börja gå upp mot en 

hög skogsklädd kulle till höger, där höghuset på Knektvägen står idag. 

Bevarade från den tiden är våra två mäktiga tallar framför tvättstugan. 

Vår förening är i dag raka jämna gator men för knappt 80 år sedan var 

det en kuperad skogsmark som inte på något sätt kunde skvallra om 

att bostadskvarter skulle byggas.  

 

 

 

Vid slänten från tunnelbanan upp mot Knektvägen 15 kan vi 

tydligt se hur höghuset är placerat mitt i en brant backe. Den 

som låter blicken glida mellan tunnelbana och höghuset ser 

också hur denna backe reser sig högt upp bakom höghuset 

mot det vi kallar Sagoparken och Sagoberget.  

 

Går vi runt bakom hög- 

huset uppför Sagoberget  

ser vi också vilken stor  

höjdskillnad det är ner till Sicklingsvägen. 

 

Stående på Sicklingsvägen ser vi samma sak, att det andra 

höghuset också är placerat mitt i en brant klippvägg upp mot 

toppen av Sagoberget. Vägen till entréerna till Sicklingsvägen 

      3 och fem letar sig uppför det mäktiga berget. 

Sicklingsvägen 5 tronar högt 

uppe på urberget 
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Går vi sedan utmed paradgatan Knektvägens pampiga 

körsbärs-allé så kan vi blicka in mot Kamelparken och se att 

den ligger lägre i terrängen, samt att det sluttar ner även på 

motsatt sida där Knektvägen 3-5 ligger lägre än gatuplanet.  

 

Väl framme vid 

Bordsvägen kan vi 

vända blicken åt 

höger och se uppför 

Bordsvägen och åter 

ana hur föreningen är 

byggd i en kuperad 

terräng.  

 

Bordsvägen går i ett ständigt uppförslut till synes utan 

slut. Blickar vi in 

på våra trädgårdar 

till vänster (den västra sidan med jämna nummer) så finns 

spåren kvar där i naturen. Föreningens trädgårdar har 

formats efter topografin men dess vackra och harmoniska 

oaser gör lätt att vi glömmer att det varit otillgänglig 

skogsmark fram till 1940-talet.  

 

Här kom folkhemmet att byggas. Nya moderna hus i 

grönskande omgivning med ljusinsläpp från flera håll och 

nymodigheten badrum i alla lägenheter. I nästa nummer av 

Medlemsbladet fortsätter vi promenaden i vår förenings 

historia och tittar mer på själva husen och människorna som flyttade hit. 

 

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

Topografisk staty - en möjlig hyllning till 

föreningen som firar 75 år 

 

Styrelsen ser över ett förslag till present till föreningen för att fira de 75 

år som Brf Stockholmshus 11 fyller i år. Något som kan glädja alla och 

samtidigt ge ett bestående mervärde åt föreningens kvarter. Ett förslag 

är en topografisk modell över husen, gatorna och topografin över hela 

föreningens område. En staty i brons på stensockel med ungefärlig 

storlek på 1 gånger 1 meter. 

Förebilder finns på flera platser i Stockholm. Bland annat på 

Naturhistoriska museets innergård, eller på Riddarholmen. Modeller 

som är vackra, spännande och informativa. Ett annat känt exempel är 

modellen över “Gamla Klarakvarteren” placerad på Sergels torg, mitt i 

“Gamla Klara”. Förslaget skulle kunna tas fram för att sedan tas upp för 

beslut på föreningsstämman i januari 2022. Finns det fler förslag hör av 

er på ordförandemejlen. Styrelsen har som bekant fått ställa in alla 

planer på festligheter med många människor samlade på grund av 

corona-pandemin. Men att fira föreningen går att göra på många sätt. 

Trots att den kuperade topografin 

jämnats ut för Knektvägen ser vi hur 

Knektvägen 3 – 5 ligger i en sänka 

På den västra sidan av Bordsvägen ser vi hur den 

kuperade skogsmarken med omtanke intrigerats i 

trädgårdarna med trappor och vackra stenpartier 

 

Bordsvägen lutar uppåt i all oändlighet … 
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NOTISER I KORTHET  
 
Cykelförråden … 
Som vi tidigare nämnt är det ovanligt trångt i vissa av våra cykelförråd så därför vill styrelsen först 
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” i vissa av våra 
cykelrum för att avlasta golvytorna och därigenom få större plats …   
En inplanerad allmän cykelrensning är nu på gång och den kommer att 
genomföras ganska snart. Med anledning av det - se till att Du endast har cykel och/eller barnvagn 
stående i cykelförrådet. Annat kommer att rensas bort. 
 
 

HUS-KURAGE … 
Föreningen stöder Hus-kurage och informerar om det dels genom detta Medlemsblad och dels  

genom anslag på samtliga anslagstavlor. 

Vad är då Hus-kurage ?  

Bakgrund: I Sverige anmäls i snitt drygt femtio fall av våld mot en närstående om dagen. Det är fler 

än två i timmen. Dygnet runt, året om.  

Vart tionde barn tvingas uppleva våld mot en vårdnadshavare, främst mamman och vart sjunde  

barn utsätts själv för våld av en vårdnadshavare under sin uppväxt. Var tredje vecka mördar en  

man sin partner och oftast sker mordet i hennes eget hem. Det dödliga våldet har oftast föregåtts  

av allvarligt våld tidigare. Våld som hade kunnat förhindras och stoppas. 

Huskurage är gratis. Det enda som krävs är information till boende och att policyn kommuniceras i  

våra gemensamhetsutrymmen. Mer information om Huskurage, dokument att skriva ut och mer om  

vad det innebär finns att hitta på www.huskurage.se  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

                     
 
 

 

 

 

Källare och Vindar … 
Föreningen har startat en allmän upprustning av samtliga källare och  vindar.   

Hjälp nu till genom att inte ställa några som helst föremål i källar- och/eller vindsgångar.  

Använd Ditt eget källarförråd till att förvara Dina saker i – och skall det kastas – gör det ! 

Inbrott … 
En hel del försök till – och rena källarinbrott har dessvärre drabbat föreningen under den senaste 

tiden. Styrelsen har därför beslutat att se över alla yttre källardörrar och genom att byta till 

stabilare mer inbrottssäkra dörrar kunna förbättra skalskyddet.  

Dessutom planeras att sätta insynsskydd på alla källarfönster så att man förhindrar inbrottstjuven 

att kunna se vad som finns där innanför. 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

Utomhusbelysning … 
Föreningen planerar att utöka den påbörjade utomhusbelysningen. Bl.a kommer belysningen i våra 

båda större parker : Kamel- och Teaterparken att väsentligt förbättras framöver.  

Så också vid grillplatsen/Boulebanan bakom Sicklingsvägen 3 planeras belysningen bli bättre. 

 

 

https://huskurage.se/engagera-dig/www.huskurage.se
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*************              

Pingst  (lite kuriosa) … 
Pingsten har firats som en egen högtid i kyrkan sedan 200-talet. Den anses som kyrkans tredje stora 
helg vid sidan av julen och påsken. 
 

Fram till 1772 var inte bara Annandag Pingst utan även Tredje- och Fjärdedag Pingst helgdagar. 
 

Pingsten kallas ofta hänryckningens tid efter inledningsorden "Pingst, hänryckningens dag, var inne." 
ur dikten Nattvardsbarnen av Esaias Tegnér.  
 

Det är också en traditionell tid för bröllop. 
 

Vid pingsten brukade man pynta en flicka till brud – en ”pingstbrud” – och visa upp henne på 
gårdarna under sång och musik för att folk skulle skänka pengar eller mat. ”Brudens” klädsel var ofta 
inspirerad av högreståndsmodet, och delvis var tågen att betrakta som parodier på adliga 
brudvisningar. 
 

Att annandag pingst försvunnit som helgdag (december 2004) är en förlust både vad gäller 
hänryckning och lediga timmar anses av många.  
  

Medlemsbladets redaktion hoppas att alla haft en trevlig pingst …  med lite hänryckning.   

 
Inte bara ”planterade” blommor trivs i våra trädgårdar … en mångfald 

olika örter dyker upp både här och där …  

t o m Maskrosorna är vackra och vi citerar Carl-Antons Överbyvals … 

 

Jag lät alla mina maskrosor finnas, fast jag vet att de kallas ogräs och 

bör rensas bort 

Men det är så skönt att sitta och minnas, små solar i gräset när 

sommar´n är kort 

 

Grovsoprummet … 
Grovsoprummet håller stängt under juli månad, men öppnar åter onsdagen den 4 augusti 2021. 

Håller sedan öppet som vanligt alla helgfria onsdagar mellan kl 18.00 – 20.00. 

Det bemannade grovsoprummet ligger på Knektvägen (mellan Panncentralen och tvättstugan) 

 
Till grovsopor räknas t. ex textilier, metall- och träföremål. 
Elprylar, batterier, lampor samt färgburkar och lösningsmedel hänvisas till den miljöbil som 
ibland besöker Gubbängen. Titta i lokaltidningen där tiderna framgår. 
Större saker som byggavfall, sängar, fåtöljer, soffor, stora skåp och liknande lämnar du gratis 
på någon återvinningsanläggning. 
  

 

 

 

 

 

   

 

 

Hushållssopor … 
OBS  

Tänk på att försluta Dina hushållssopor ordentligt när Du kastar dem i våra sopkärl. Dessvärre 

går papperskassar, som blir blöta i kärlen, ofta sönder och då kan lösa sopor blåsa omkring när 

sopåkaren tömmer kärlen i sin container. Sopor på gatorna vill vi inte ha i våra fina kvarter.  

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Annandag_Pingst
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Tredjedag_Pingst&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Fj%C3%A4rdedag_Pingst&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nattvardsbarnen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Esaias_Tegn%C3%A9r
https://sv.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B6llop
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Det var frågan i föregående Medlemsblad  

– och det var det många som ville … 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Medlemsbladet säger stort GRATTIS till  

 

vinnare av den vackra 
 

BLOMSTER-KORGEN 
 

och eftersom Gun-Britt just  

nu njuter på sitt landställe, 

så lovade hennes son  

Hans Andersson att 

vidarebefordra korgen till  

Gun-Britt …   

 
 

 

 

RÄTTA SVAR 

 

1 = Palm 

2 = Primula Viva 

3 = Aralia 

4 = Hibiscus 

5 = Dracena 

6 = Kroton 

7 = Sankt Paula 

8 = Gullranka 

9 = Rosenkalla 

10 = Pelargon 
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Midsommar är en gammal tradition, som från början firade sommaren och växtligheten.  

Midsommarafton i Sverige infaller alltid på en fredag mellan 19 och 25 juni. Så har det varit sedan 1953.  

Förr ansågs midsommarafton vara en magisk kväll. Även växtlighet kunde ha speciella krafter.  

Midsommarkransen kunde sparas och läggas i julbadet, det skulle göra att man 

höll sig frisk under vintern.  

Många tror att midsommarstången på något sätt 

skulle vara en fallossymbol – men det stämmer inte.  

I stället är det mer troligt att den på något sätt har att 

göra med det kristna korset. 

Den kom förmodligen till Sverige under medeltiden, från Tyskland. 

Danserna runt stången var för att byarnas ungdomar skulle kunna lära känna 

varandra. 

Det man vet är att man aldrig kan veta säkert hur vädret ska bli på 
midsommar. Man står beredd för att snabbt kunna förflytta sig inomhus ifall 
himlen öppnar sig. 
  

Allra varmast var det midsommarafton 1935 – den högsta temperaturen som uppmättes då var hela 35 

grader, i Sveg. Kallaste midsommaraftonen var troligen år 1987. I Stockholm var det 11 grader som högst 

under dagen och på vissa håll i Norrland var det nära noll grader. Brr. 
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