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Medlemsbladet berättar vår historia 
-Det ska vara roligt att bo i Brf Stockholmshus 11- 

 

Att med stor ekonomisk medvetenhet underhålla, vårda och utveckla hus och trädgårdar 

ska alltid vara huvuduppdrag för styrelsen. Men det allra viktigaste i föreningen är förstås 

den fantastiska mångfald som medlemmarna utgör. Att skapa 

möjligheter till möten mellan medlemmar har varit en viktig linje 

för styrelsen i över tio år. Ett exempel är när städdagen 2010 

utvecklades till Föreningsdagen. I stället för en städdag med lågt 

deltagande och missnöje skapades en Föreningsdag där vi 

koncentrerade oss på att ha roligt tillsammans med en rad 

aktiviteter för alla åldrar. När Föreningsdagarna började ökade 

deltagandet tiofalt bland medlemmarna. Vårstädningen lade vi på 

vår firma som sköter trädgårdarna. Styrelsen hoppades att en 

förening där fler lärde känna sina grannar vid namn och där fler 

träffas och gör saker tillsammans 

samtidigt skulle leda till en bättre 

sammanhållning och en starkare 

ansvarskänsla för föreningen. I dag ser vi 

många fler medlemmar som året runt ses plocka skräp i föreningen utan en speciell 

städdag. Vi ser också att medlemmar hjälper varandra och bryr sig om varandra, tänk 

bara på all omtanke ni gett varandra under corona-

pandemin.  

 

 

 

Och ny historia skrivs hela tiden… Sigrid på upptäcktsresa 
 

 

Jan Orrghen från Bordsvägen 70 är föräldraledig och går på 

strövtåg i föreningens kvarter. Tätt intill sig på bröstet har han 

dottern Sigrid. För Sigrid är det ett stort äventyr. Hon svävar 

fram som hon hade en egen liten luftballong. Varje del av 

föreningens spännande parker och hus är nu också hennes 

plats för äventyr och upptäckarglädje.  

 

Brf Stockholmshus vårdar sin historia och är samtidigt alltid 

platsen för nya medlemmar att skriva sin egen historia. Just nu 

är Sigrids äventyr i kvarteren, för henne, minst lika stort som det 

Jules Verne sände i väg Phileas Fogg på i romanen “Jorden runt på 80 dagar”. 

 

Framsidan på sommarnumret 2012. Familjen 

Petersson från Sicklingsvägen 6 deltog med tre 

generationer och vann bl a tipsrundan … 

Föreningsdagen sommaren 2019 var den tionde raka som 

arrangerades med många aktiviteter och nya glada möten 

mellan medlemmar. Här ses Claes Backman med dottern 

Wanja, Mikael och Asha Lepistö med dottern Aliyah. 
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HUSEN OCH MÄNNISKORNA 

Folk i föreningen öppnar sina dörrar 

 

I förra numret (2/2021) gick Medlemsbladet en historisk och topografisk jubileums promenad i 

våra grönskande kvarter. I det här numret tittar vi också närmare på husen… Vi tittar in i husen… 

Framför allt möter vi människorna i husen. För den som går från Kistvägen där Sicklingsvägen 

startar kan till vänster skåda uppför det mytomspunna Sagoberget i Sagoparken. Strax bakom 

reser sig två höghus varav det ena ligger utmed Sicklingsvägen, tronande på urberget. Där uppför 

den lummiga entrén till Sicklingsvägen 3 tar vi oss upp till Stina Stensland på tredje våningen. 
 

 

JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA 

SAGOSKATTEN 
STINA STENSLANDS DOCKOR FICK NYTT LIV 

 

Under hösten lånade Stina Stensland en pirra av föreningen och med hjälp av en väninna begav 

hon sig sedan upp på vinden i höghuset vid Sicklingsvägen. Målet var vindsförrådet och minnen 

av ett gammalt dockskåp och en docksamling. Väl på vinden kunde det höras hur det blåste lite 

extra mellan takpannorna från den intilliggande Sagoparken. Som om sagoväsen från 

Sagoparken som medlemmar tidigare stött på hade på känn att deras kamrater i Stinas 

vindsförråd skulle få komma ut på äventyr… 
 

Vi tar det från början. Stina Stensland på Sicklingsvägen 3 var tidigare 

på inspelningen av ett avsnitt av Antikrundan. Där var det flera besökare 

som kom att samtala om gamla leksaker och när Stina ur minnet beskrev 

sitt gamla dockskåp från barndomen så var det en pojke i tolvårsåldern 

som blev så begeistrad att han sa till sin mamma “Tänk om jag hade ett 

sånt dockskåp”. Stina blev erbjuden att sälja dockskåpet som hon ur 

minnet så noggrant beskrivit men hon ursäktade sig med att hon först 

måste kolla att det fanns kvar intakt på hennes vindskontor. Någon dag 

senare kontaktas Stina av den unga pojkens mamma som upprepar 

intresset av att titta på och kanske köpa det magiska dockskåpet.  
 

Därför inledde Stina Stensland och hennes väninna Elisabeth Ringdahl 

från Sicklingsvägen 12 “jakten på den försvunna skatten”. Och fann  

den på vinden. Väl nere i lägenheten började Stina att städa och möblera dockskåpet och hon 

fann även välpaketerade detaljer att inreda med. Minnen började bli allt tydligare från 1940-talets 

Lidingö. Stina, som är född 1944, mindes hur hennes mormor hittade dockskåpet som någon 

slängt och kom hem med till den 4-åriga Stina. Sedan följde födelsedagar och julaftnar när Stina 

fick den ena detaljen efter den andra att möblera sitt dockskåp med. 
 

När Medlemsbladet besökte henne så hade rummen tagit form och tidstypiska detaljer från första 

halvan av 1900-talet i miniatyrformat sågs forma rum så att de verkligen såg ut som om det varit 

riktiga rum som blivit förminskade. En sagolik stämning spred sig runt dockskåpet.  

 

Stina Stensland med 

en av sina dockor 
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Och då började Stina även plocka fram sin docksamling och pratade entusiastiskt om dem, 

nämnde dem vid namn och berättade dess olika “livshistorier”. Samtidig som Sagoparken med 

Sagoberget alltjämt skymtade där utanför vardagsrumsfönstret. Det var som om dockorna levde 

upp och började svara på Stinas konversation. En docka hade en hund i 

koppel som hette Tipp.  
 

Hunden Tipp kunde vrida på huvudet och när Stina sa att han säkert ville 

gå till Pytteliten Hunddagis på Knektvägen så var det precis som om han 

med en vädjande blick sa att “dit måste jag få gå”. Stina Stensland är även 

konstnär och på hennes väggar kunde Medlemsbladet beskåda många 

fina verk. “Men nu behöver jag en atelje för 

jag får inte rum i lägenheten längre”, sa 

Stina och berättade även att hon av den 

anledningen nu står i föreningens lokalkö. 
 

Med det fantastiska dockskåpet återstår det att se vad dess öde blir. 

Att det ska försvinna upp på vinden igen känns avlägset. 

Medlemsbladet gissar att Stina finner en permanent plats i sitt hem 

eller att den unga pojken från Antikrundan kanske blir dess nya  

ägare. Medlemsbladet föreslog också att dockorna skulle få ett  

eget vackert skåp i lägenheten där de kunde boa in sig.  

De blir nog jätteglada om de får fortsätta att vara framme efter så  

många års törnrosasömn. “Men måste man inte sluta leka med  

leksaker när man kommit upp i min ålder” funderade Stina.  
 

Vad Medlemsbladet tänker kring den saken råder i alla fall ingen tvekan. Barnasinnet finns det 

aldrig någon anledning att sätta åldersgräns på. Och på det tycktes alla dockorna unisont nicka 

ett tydligt bifall. Så också hunden Tipp… på sin väg mot Pytteliten Hunddagis… 

 

 

 
 

 

 
 

============================================================ 

          Ur  Albert Engströms  ”Gubbar”                                                                                                                        

 

 

 

 

 

Interiör från ett hem … Ja, 

men byrån i förgrunden är 

bara några centimeter hög. 

Bilden är från Stinas magiska 

dockskåp. Se klockan, 

stearinljuset och de 

broderade dukarna i den 

utdragna byrålådan … 

 

Hmm, den polerade kaffekitteln kanske är för stor för Teskedsgummans 

fikabjudningar, funderar Stina 

Här ska det bjudas på fika 

och veden i kakel-ugnen är 

preparerad. Vin och vinglas 

i vitrinskåpet.  Ytterligare 

en interiör från dockskåpet 

 

Ja, sysselsättning ä nog bra, bara den 

inte urartar till arbete … 
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På våning 6 i trapphuset på Sicklingsvägen 3 går leken vidare i form av en 

makalös samling tåg. När Sören Pettersson ska berätta om sin yrkeskarriär 

får vi nämligen se sonen Knuts mäktiga modelljärnväg. 

 

Sören har jobbat nära ett 

halvsekel på Slakthusområdet 

 

“Det är kungliga söder som gäller och Bajen är laget i hjärtat. Det är väl en anledning till att jag 

trivs i Gubbängen också, här är det gott om bajare”.  Sören Pettersson skrattar högt samtidigt 

som han bjuder Medlemsbladet att stiga in. Direkt till höger inne i 

vardagsrummet surrar ett speciellt ljud. Det är sonen Knut som kör 

sin modelljärnväg. Eller rättare sagt, en liten del av sin enorma 

modelljärnväg.  Drömmen är att bygga en stor bana med landskap 

och figurer. Tåg och räls har Knut så att han skulle kunna fylla hela 

lägenheten med spännande järnväg. Medlemsbladet ser fram emot 

att rapportera från förverkligandet av den drömmen. När vi höjer 

blicken och ser ut genom fönstret så är det en mäktig syn. Vi är högt 

över föreningens takåsar. Höghusen är dubbelt så höga som 

föreningens 17 övriga byggnader och här kan man ana den lummiga 

Teaterparken snett nedan bakom hustaken på andra sidan 

Sicklingsvägen (2-10). Därefter ser vi 

hustaken på Bordsvägens båda sidor 

och sedan Gubbängsskogen och hustaken borta på Getfotsvägen. 
 

Sören Pettersson har en i dag ovanlig yrkeskarriär bakom sig, han 

har nämligen jobbat på samma arbetsplats i snart 50 år; 

Slakthusområdet. Denna livsmedels-industriella klenod invigdes 

1912 som kanske världens då modernaste slakthusområde. 

Målsättningen var att lyfta hygienen och djurhanteringen då all slakt 

och styckning i huvudstaden hädanefter skulle ske under kontroll på 

en och samma plats. Redan 1974 kom Sören Pettersson som 

praktikant till klassiska Slakthusområdet söder om Johanneshovs 

isstadion. Det var långt innan Globen 

och Tele2 var påtänkta. Året efter, 

1975 fick han ett fast jobb. Sören är kvar där än i dag och har sett 

områdets utveckling och begynnande avveckling. Om ett par år ska 

hela området vara en del av ett trendigt evenemangsområde fullt 

av bostäder och restauranger och nöjen. De närliggande arenorna 

Tele2 och Globen kommer att göra området till ett sjudande 

evenemangs-nav året runt. 
 

Sören berättar om utvecklingen han varit med om. Hygien och säkerhetstänk  är en del som 

förändrats under åren. “När jag började var det ingen skyddsutrustning. Man jobbade i vanlig 

styckarblus och förkläde och folk kunde stå och röka i lokalerna”. Arbetstempot har ökat förklarar 

Sören och berättar att förr var de 5 man som styckade 45 grisar på en dag. I dag styckar 10-11 

man över 400 grisar.  

På sjätte våningen på Sicklingsvägen rullar tågen intensivt – hos Sören och Knut.  Och där står 

också alla de dyrbara loken på rad av olika märken som Märklin m fl. 
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På 70-talet vägde en gris som slaktades cirka 65-70 kilo och idag väger de 80-85 kilo men även 

runt 100 kilo ibland. Det är lönsamhets jakten som drivit upp vikten. Favoritplatsen på jobbet har 

varit Saltkällaren – där rimmar man och förbereder för det som ska rökas. 

När jag lärde mig jobbet som ung på sjuttiotalet så lärde jag mig av folk som hade jobbat där lika 

länge som jag har jobbat i dag. En del av dem jag mötte då 

hade jobbat på området sedan 20- och 30-talet. När jag tänker 

på det idag känns det märkligt. 

I det som kallas Fållan var det tidigare djur men nu är det 

längesedan någon slakt föregicks på området, nu sker bara 

styckning och efterhantering, berättar Sören vidare. Det fållan 

använts till på senare tid är som nattklubb och, under 2021, 

som en viktig del i vaccineringen mot corona. Många är 

medlemmarna i föreningen som gjort sin första bekantskap 

med Slakthusområdet just genom att ha fått sina vaccindoser 

där. Om några år är Slakthusområdets förändring klar. Men 

spåren av svunna tider kommer att finnas kvar genom att de 

vackra byggnaderna i tegel kommer att vara kvar 

innehållandes kultur och evenemang. Sören kommer alltjämt att ändå besöka området 

kontinuerligt eftersom Bajen spelar sina matcher i närheten. 

 

 

Kvarterens parallell till den vackra pumpen på stortorget i gamla stan 

“SAMLING VID PUMPEN” 

Grovsoprummet som gamla tiders vattenpump på torgen 
 

“Samling vid pumpen” sjöng Ulf Peder Olrog på 40-talet i en av den tidens slagdängor. Genom 

historien har pumpar vid stadens torg varit viktiga mötesplatser i människors vardagsliv. I 

Stockholm är väl Stortorgs-pumpen den mest berömda. 

Hur många människor har inte fått höra senaste nytt vid 

den eller pratat och varit sociala i största allmänhet.  Vid 

grovsoprummet på Knektvägen kan inte bara grovsopor 

slängas varje onsdag kväll, här kan också en nyckel 

lånas för att gå till det närliggande second hand-rummet 

kallat “Kvartersbutiken”.  
 

Vägg i vägg med grovsoprummet 

finns den stora tvättstugan där medlemmar ständigt strömmar förbi. Till det 

ska också läggas att alla medlemmar som går till eller från tunnelbana eller 

Gubbängens centrum också passerar i grovsoprummets närhet. Även om 

corona-pandemin gjort att vi alla håller avstånd så har mötesplatsen fungerat 

bra eftersom mötena sker utomhus och att det är lätt att hålla avstånd. Sedan 

kan en och en gå in med saker i grovsoprummet.  
 

Brf Stockholmshus 11 har många och vackra mötesplatser i de parkliknande 

trädgårdarna. Vi har expeditionen och Festlokalen och tvättstugan och mycket mer. 

Grovsoprummet framstår dock som den kanske främsta arvtagaren till gamla tiders vattenpumpar 

på torget.  

Det klassiska Slakthusområdet 

på bild från 1986. Sören 

skymtar på cykel till vänster 
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I år är det tio år sedan de första sopkärlen installerades i föreningen. Samtidigt plomberades 

sopnedkasten. I höghusen snurrade också “sopkarusellerna” för sista gången då för tio år sedan. 

Sopkarusellerna fanns två i vardera höghus som motsvarighet till låghusens små soputrymmen i 

änden av sopnedkasten. På låghusen kan det beskådas en soplucka vid sidan av varje port. I 

höghusen hade logistiken inte fungerat med endast en sopsäck som i låghusen. I stället fanns 

det installerat en sopkarusell i änden på de fyra sopnedkasten. En sensor kände av när en 

soppåse susade förbi ner i sopsäcken.  
 

Detta satte igång rena gröna lund i källaren då sopkarusellen snurrade fram en ny sopsäck. På 

så sätt fortsatte proceduren dygnet runt och på karusellen fanns sammanlagt sex sopsäckar. Så 

det var bara var sjätte soppåse som hamnade i vardera sopsäck. Dessa sopkaruseller krävde 

större utrymmen så för dem fanns det ett helt rum på botten av höghusens trapphus. På 

Knektvägen kunde utrymmet för sopkarusellen grundligt saneras och formas om till vad det är i 

dag med en Kvartersbutik för återvinning. Här finns nyttoprylar för den som sätter bo eller behöver 

komplettera något i sitt hushåll. Vidare finns det leksaker och böcker och prydnadssaker och lite 

annat smått och gott.  
 

Regeln är att det alltid ska vara lagom mycket saker och att allt som finns där verkligen ska vara 

något som plockas vidare till ett nytt hem. Med jämna mellanrum rensas det och för dig som vill 

lämna saker på onsdagar mellan kl. 18.00-20.00 så frågar du efter en blipp i grovsoprummet. I 

grovsoprummet kan du även få hjälp med att avgöra vad som är gångbart i Kvartersbutiken. Övrigt 

kan ju praktiskt lämnas direkt i grovsopscontainern.  
 

Maud Skoog, Jenny Friborg , Elisabeth Nilsson efter ett besök i 

“Kvartersbutiken”. Jenny har fyndat en vacker korg, Elisabeth har fyndat 

en stol och spännande böcker. Maud Skog har inte med sig något från 

butiken men passade på att “kavla upp” med en uppmaning att alla ska 

vaccinera sig av solidariska skäl. 

 

Gitta Beyer, Sicklingsvägen 11, går 

ofta till Kvartersbutiken främst för att 

fynda böcker.  
 

”Jag ska som fullvaccinerad resa till Finland och hälsa på släktingar 

och tänkte att jag behövde lite nya böcker att läsa under resan”, säger 

hon. Gitta berättar också att hon ofta går både till grovsoprummet och 

Kvartersbutiken både för att det är praktiskt och trevligt men också för 

att det är miljövänliga verksamheter. 

 

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

ST Stockholmstidningen, nedläggningen 1966. 

Tidningen är död och redaktionen står tom och 

öde. Alla har gått hem efter att ha tömt en 

bägare för svunna glada dagar. Kvar i pappers-

korgen ligger vinflaskan och en kortlek. 

Men, en löpsedel säger något nytt … Fredagen 

den 18 september 1981 återuppstod tidningen 

som morgontidning med huvudrubriken HEJ! 

NU ÄR VI HÄR, men redan 1984 försattes den i 

konkurs av ägarna. 
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Här jobbar Per ”Pelle Målarmästare” 

Sjöholm med hjälp av unge Thorselius 

Nu handlar det om entréporten till  

stora tvättstugan … 

(där man förresten kan skåda denna fina 

gamla våg, som står till höger när man 

kommer in) 

 

Och apropå tvättstugan -  Tänk på att hålla Dina tider och  

ta hand om Din torra och klara tvätt. Tänk också på att 

Tumlarens filter skall rengöras efter användning … 

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA TVÄTTPASSET TILL EN TREVLIG STUND 

 

############################################ 

 

GLÖM INTE VÅR ÅRLIGA 

TÄVLING FÖR DEN MEST VACKRA, 

STÄM-NINGSFULLA, ROLIGA OCH 

KANSKE NÅGOT SPEKTAKULÄRA 

ADVENTS- OCH JULUTSMYCKNING 

I FÖNSTER OCH PÅ BALKONGER. 

  

MEDLEMSBLADET VANDRAR 

RUNT, UTSER EN VINNARE OCH 

PASSAR PÅ ATT NJUTA AV ATT 

KVARTEREN LYSES UPP I 

MÖRKRET 

 

MÅNGA PRISER UTLOVAS  

 

########################################################### 

 

Styrelsen ser över en utveckling av föreningens mest publika plats 

 

Alla passerar ofta förbi den lilla gröna ytan framför höghusets gavel i 

korsningen Sicklingsvägen/Knektvägen. Trots dess läge är det sällan 

medlemmar stannar upp eller sätter sig och samtalar just här. Styrelsen ser 

nu en potential att utveckla den här delen. Ett förslag är en topografisk staty 

som kommer att tas upp på stämman i januari. Men mer finns att göra för 

att öka trivsel och mötesplatser på just denna del av föreningen.  

 

Marie-Louise Halvarsson Fisk från styrelsen under ett spontansamtal med en förbipasserande medlem på 

en av parkbänkarna på ytan framför höghusets gavel där många passerar men få stannar upp. 
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3-års jubileum 
STUDIO EPIC TATTOO AB 

 

 En lördag i september var det ”Öppet Hus” hos en av 

våra lokalhyresgäster på Bordsvägen 66 - Studio Epic 

Tattoo. I tre år har nu tatuerings-studion funnits här i vår 

förening och det har under dessa år varit en jämn ström 

av kunder kan Medlemsbladets utsände rapportera. 

Kunder, som alla vill få ett vackert konstverk eller någon 

fyndig text på kroppen.  Daniel Persson, som driver 

företaget är en erkänt skicklig 

tatuerare och många var det 

som väntade på sin tur att  

kunna få en drop in ”spontan-

tatuering” denna dag. Bl a fick 

Oliver en snygg bild på ena 

armen medan hans vän väntar bredvid i denna vackert 

smyckade lokal. 

Hanna, bakom disken tog leende emot alla som ville 

vänta på sin tur i den bekväma soffan och också boka in tider 

och informera andra som hellre ville återkomma en annan dag.   

 

 

 

 

 

 

 

Det bjöds på dryck och tilltugg och 

stämningen var hög med stor förväntan … En välbehövlig paus i 

skapandet – Daniel till vänster i bilden. Medlemsbladet önskar 

Daniel och Studio Epic Tattoo AB fortsatt Lycka Till med 

verksamheten … 

Ett av Daniels 

tidigare alster – så 

fantastiskt vackert 

och uppskattat av 

sin nye ägare 
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NOTISER I KORTHET  
 
 
Cykelförråden … påminnelse 
Som vi tidigare nämnt är det ovanligt trångt i vissa av våra cykelförråd – trots att en cykel-rensning 
nu genomförts och 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 …  
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 
 

                     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                   

 

Källare och Vindar …  kan inte nog upprepas 
Föreningen har startat en allmän upprustning av samtliga källare och vindar.  Nymålade väggar 

och bättre belysning har installerats för att öka trivseln och kunna orientera sig bättre när mörkret 

smyger sig på.  

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 ! 

Stadgarna … 
Det förekommer många frågor om vad som gäller i vår förening, vad man får och vad man inte får 

göra. På vår hemsida (Brf Stockholmshus 11) finns under rubriken Dokument våra Stadgar. Läs 

igenom dem – där hittar Du många svar. 

Expeditionen … 
Expeditionen håller fr o m den 9 september öppet varje torsdag mellan kl 17.00 – 19.00. 

OBS – bara en besökare åt gången och tänk då på att hålla avstånd.   

Har Du symptom och känner Dig sjuk ska Du inte gå dit … 

 

 

 

 

   

 

 

Andrahandsuthyrning … 
Du kan få hyra ut Din lägenhet i andra hand om Du har godtagbara skäl för detta.  

T ex arbete och/eller studier på annan ort, provboende på annan adress etc. Beviljas dock bara  

ett år i taget och högst i tre år.  

OBS – Du måste lämna in en ny ansökan varje år för att få förlänga.  

 

 

Festlokalen … 
Med anledning av FMH´s rekommendationer,  vad gäller antal personer vid sammankomster, 

öppnar vi nu upp möjligheten att hyra Festlokalen igen fr o m den 1 oktober …  

 

Våra kvarter … 
Om Du ser kastat papper, glas och/eller annat skräp som ligger i våra fina kvarter och parker, hjälp 

gärna till att plocka upp och lägg i sopkärlen istället.  En av våra medlemmar sa en gång:  

Försök att plocka fem skräp om dagen, så håller vi vårt område fint.  Tänkvärt ! 
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FRÅN FÖRRA MEDLEMSBLADET … 

 

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 HÄR … 

  

Jovisst –  
 

 
 
 
 

Pingvinerna är anpassade att leva i svalt klimat, och de förekommer på södra halvklotets sydliga 
delar. De olika arterna varierar i storlek men liknar ändå varandra.  
 

De har en tät fjäderdräkt uppbyggd av tre lager korta fjädrar. De har en strömlinjeformad byggnad, 
och vingarna är reducerade till starka, smala och styva ”fenor” med vilka de kan ta sig fram genom 
vattnet med hög fart. Fötter och ben är korta och kraftiga, och benen är placerade långt bak på 
kroppen. När pingvinerna simmar används benen tillsammans med stjärtfjädrarna som roder. 
 

Det som skiljer arterna åt – är tofsar, streck, band eller teckning – finns oftast på huvudet och 
övre delen av bröstet. Dunungen är vanligen enfärgat grå eller brun.  
 

Kejsarpingviner kan dyka ned till 560 meters djup, och stanna under vattenytan upp till 20 minuter.  
 

Glasögonpingviner simmar i farter på 5-10 km/tim, och är i genomsnitt under ytan i 2,5 min, men 
kan vara under i upp till 5 min.  
 

Kungspingvinhanar har förmågan att lagra mat i magsäcken upp till tre veckor. Eftersom hanarna 
ibland får stå och ruva äggen under många dagar innan honorna avlöser dem, har de utvecklat 
förmågan att länge lagra mat och samtidigt hålla den något så när färsk.  
 

Hos de flesta pingviner består äggkullen av två ägg, men kejsarpingvinen och kungspingvinen 
lägger bara ett ägg. Ruvningstiden varierar beroende på art, från 32 till 63 dygn. Ägget hålles vid 
en temperatur av +39°C i den hudflik som det ligger i, trots att den omgivande temperaturen kan 
ligga på -40°C och vinden kan blåsa med en hastighet av 40 meter per sekund. 
 

Pingvinernas viktigaste föda är kräftdjur, fiskar och bläckfiskar, som de jagar, fångar och sväljer 
under vattnet. Men när pingvinerna befinner sig i fasta, när de står och ruvar, äter de bara snö för 
att hålla vattenbalansen. 
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                                   FÖRENINGSGRUPPEN 

                                  BRF STOCKHOLMSHUS NR 11 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Georg Psilander   Annika Dackéus 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Medlemsbladets redaktion  

Alla garage-portar 

renoveras och 

målas om 

Permanent Koreansk Gran 

planteras i hörnet Knektv / 

Sicklingsv 

De båda tvättstugorna 

kommer att få nya 

maskiner 

Krokar i taket kommer 

att sättas upp i några 

cykelrum för att skapa 

bättre plats 

En cykelrensning 

har genomförts 

Samtliga yttertrappor 

till källare och 

cykelrum har lagats 

och fräschats upp 

Förbättrad 

ytterbelysning på 

Bordsvägen 

Alla trapphus 

har blivit 

målade 

Ljusare färg på 

väggarna i våra källare 

Nya armaturer i våra 

källare och vindar 

Bättre 

belysning 

i alla våra 

parker 

Spegelfilm sätts 

upp på samtliga 

källarfönster 

Skärmtak till alla yttre 

källardörrar och till nya dörrar 

vid lokalentréer 


