
1 
 

 

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

Nummer 2                                                                                                                                          Sommar 2022 

 

FIN FÖRENINGSANDA FORMAR FRAMTIDEN 
 

 

I våra kvarter har vi 

gemensamt skapat en 

respektfull och inkluderande 

omtanke som är den bästa 

grunden för både en god Brf-

anda som ett demokratiskt 

och starkt samhälle. Sam-

tidigt skänker det en trivsam 

vardag till oss alla. Här en 

ögonblicksbild från april då 

Maxine från Sicklingsvägen 

säljer majblommor för att 

samla pengar till sitt fotbolls-

lag, Hammarby F-13. Pappa 

Christian är med på 

promenaden, som också blir 

en rad möten och samtal 

med grannar. En bra bild av 

alla de vardagliga samtal och 

möten som sker i kvarteren 

varje dag och som är det kitt 

som håller föreningen 

samman. Det stärker före-

ningen både idag och för 

framtiden. Här hälsar vi på 

och bryr oss om varandra … 

 

Maxine och pappa Christian 

 

 

 Kalle Kamel Sidan   2  Folk i föreningen Sidan 4 

 Notiser i korthet Sidan   6 Sommar-pyssel Sidan 7 
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Det ska vara roligt att bo i Brf Stockholmshus 11 

 

Kultprofilen Kalle Kamel - Kalasens Krönte Kung 
Sommarnumret 2013 

Den nyinflyttade familjen hade redan förälskat sig i de parkliknande trädgårdarna och de 

mysiga funkishusen. Nu hade de sovit första natten i Brf Stockholmshus 11. Pappan står i 

fönstret och tittar ut mot den prunkande grönskan utanför. Vackra träd och buskar, ett hundratal 

människor skrattar och leker. En ponny drar en mamma och ett barn i en liten vagn. Pappan 

öppnar fönstret och ett välbekant os kommer mot 

honom från den stora grillen där folk låter sig väl 

smaka. Det pågår en rad aktiviteter och precis alla 

åldrar är representerade. I luften glider en mängd 

såpbubblor fram och blänker i solskenet.  

Pappan lutar sig på 

armbågarna och får ett 

drömmande leende över 

hela ansiktet. Något stort 

rör sig in i bilden… En stolt 

kamel i vacker färgrik 

klädnad vaggar fram som 

vore han på väg mot 

marknaden i Marrakesch i 

en annan tid. Pappan vänder sig in mot lägenheten och ropar; “Kom 

och titta, vi har flyttat in i Tusen och en natt!” 

Kalle Kamel dök upp på Föreningsdagen och blev snabbt en älskad profil. 

 

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

OSTHUSET - EN LÅNG HISTORIA GENOM 

MEDLEMSBLADETS RAPPORTERING 

 

Ett hus i det smala gröna stråket ner mot tunnelbanan… I så 

fall skulle det bli en smal byggnad i form av en tårtbit… Eller 

ost. Det var de första reaktionerna i 

föreningen när studenthus-byggena 

presenterades 2014. Sedan följde år 

av debatter och möten innan bygget 

sattes igång och stod färdigt 2020. 

Men platsen har varit föremål för byggande tidigare. Läs mer på nästa 

sida… 

 

Studenthusen (Osthus och Legolada) var under många år en följetong i 

Medlemsbladet. Här framsidorna på nr. 3 - 2018 och nr. 1 - 2019  

 



3 
 

 

Redan 1982 planerades byggnation av bostadshus på den grönyta som finns till 

höger vid tunnelbanans gångtunnel och som heter Sicklingen 3. 

  
 

Kommunens stadsbyggnadskontor presenterade en skiss på ny stadsplan av ett stort 

bostadshus mitt i parken Sicklingen 3.  Skissen visade på ett hus som skulle bli så stort att 

gångstråken mellan detta hus och våra fastigheter skulle bli alltför trånga … 

  

 

 

 

 

 

 

 

Förslaget ansågs inte vara i våra medlemmars intresse då det planerade huset var så stort att 
det skulle ta upp hela ytan av den lilla parken. Föreningens dåvarande ordförande drog då 
igång en omfattande namninsamling - tillsammans med ett par medlemmar dels för att stoppa 
det hela och för att kunna utarbeta ett motförslag, vilket arkitektfirman Scandiaconsult senare 

hjälpte till med … 

Protesterna gick igenom och detta stora bostadshus, som blev sk ”energihus” byggdes senare 

i hörnet av Lingvägen / Örbyleden (mitt emot Söderledskyrkan).  

 

Så fick då kvarteret Sicklingen 3 vara ifred i många år framöver … 

 

2015 presenterade stadsbyggnadskontoret återigen ett 

förslag att bebygga marken, denna gång med ett 

studenthus, som kom att kallas ”osthus” och ett studenthus 

till, kallat ”legoladan”.   

Även denna gång restes protester och det hölls både 

manifestation, möten och skriverier i tidningen ”Mitt i” och 

i vårt eget Medlemsblad.  

Många befarade att det skulle bli så höga hus så att det 

skulle skymma solen för de boende i fastigheten på Knektvägen och att den fina parken skulle 

försvinna.  

Efter år av förhandlingar – många för och många emot – så kom då bygget igång 2019 och i 

Medlemsbladet våren 2019 kunde man bl a läsa följande: 

  

LIKT URTIDSMONSTER RESER SIG 

BYGGKRANARNA I KVARTEREN 
SENASTE BYGGNYTT I GUBBÄNGEN OCH I FÖRENINGENS KVARTER 
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Hela vintern och början på våren har det varit full fart i kvarteren med inledandet av bygget av 

både Osthus och Legolada. Efter trädfällning och schaktningsarbeten så vidtog omfattande 

sprängningar när den ytliga berggrunden skulle forceras i parken mot tunnelbanan. 

Medlemsbladet kan konstatera att det är byggen som alltjämt berör och engagerar. En del 

tycker att det byggs för mycket och andra tycker att det är bra att det byggs. 

När det gäller just Osthuset och Legoladan är det många som stannar upp och beskådar hur 

den lilla parken de senaste månaderna förvandlats till en byggarbetsplats.  

Här har åsikterna knappast förändrats, de allra flesta suckar över det konstiga 

beslutet att trycka in två hus som mer eller mindre kommer att stå alldeles intill tunnelbanan. 

Många skakar på huvudet och undrar varför politiker och tjänstemän bakom besluten inte 

lyssnade på alla de alternativa förslag som kom från boende i Gubbängen. 

 

 

Så, hur blev det då ?  Ja – inte alls så illa som 

man befarat, husen skymmer inte solen enligt 

de medlemmar som bor på Knektvägen och 

parken finns kvar…  
 

Det finns soffor att sitta i och blomrabatter att 

beundra, det finns grill och möjligheter till 

sammankomster i de sittgrupper som är 

placerade längs gångstråket. 
 

I Osthuset finns en trevlig välbesökt Cafeteria och i Legoladan en lika 

välbesökt och uppskattad Sushi-restaurang. 
 

När Medlemsbladets utsände frågar medlemmar runt omkring så säger de allra flesta att detta 

studenthus-bygge faktiskt blev riktigt lyckat.  ”Det har blivit mycket ljusare och trevligare att gå 

från tunnelbanan mot våra kvarter, även på kvällen och Gubbängens Centrum har levt upp 

genom att fler rör sig i området”.  

 

Ibland blir det bättre än man trott och tänkt sig … 

 

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

 

AIK- Mellgrens stortrivs bland alla grönvita grannar i Bajenland 
 

Magnus Mellgren och sonen Edgar njuter först av äppelblom i Kamelparken inför en match med 

AIK på Friends. Just Kamelparken är något 

som både Magnus och Edgar lyfter fram som 

en av många fördelar med föreningen.  

Stämningen i föreningen är en annan fördel. 

Grannsämjan är fantastisk, säger Magnus 

och berättar om hur han noterat den stora 

mängden grannar i alla åldrar som går 

klädda i grönvitt mot tunnelbanan när 

Hammarby har hemmamatch.  
 

“Här är vi alla vänner oavsett vilket lag vi 

håller på”, avslutar Magnus med ett stort 

leende. 
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Elise Molander upptäcker historien om tvättstugan 
 

Elin och dottern Elise Molander är en tidig aprilmorgon på väg mot tvättstugan. Dottern Elise 

vill hjälpa till med tvätten och samtidigt upptäcka föreningen så med tvättmedlet under armen 

tar hon sin egen väg förbi gamla konditoriet och 

grovsoprummet.  

Inne i tvättstugan upptäcker Elise 

sedan andra delar av föreningens 

historia. Hon kliver upp på den 

gamla vågen som berättar om att 

här var det på 40-, 50 och ända in 

på 70-talet bemannat med 

personal som tog emot tvätt som vägdes och betalades efter vikt.  

 

Personalens kontorsutrymmen finns också kvar och där kikar Elise 

in. Därmed upptäcker Elise att föreningen både bevarar sin historia 

samtidigt som det moderna 

elektroniska bokningssystemet och 

de moderna tvättmaskinerna vittnar om utveckling. Elise hann 

dessutom med att hjälpa sin mamma med tvätten och om 

några år kanske hon håller i guidade turer om föreningens 

historia. 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Många i föreningen roade sig på vårens Tivoli som i mitten 

på maj kom till cirkusplatsen vid tunnelbanan.  

Kommunens skylt sa dock att det här minsann inte var en 

plats att leka på… 
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VISSTE DU DETTA OM GLASÖGONORMEN 
 

Glasögonormen eller indisk kobra (Naja naja) är en kobraart som lever i ett område som sträcker sig 

från västra Asien över Indien, Sri Lanka och sydöstra Asien till Filippinerna.  

En glasögonorm kan bli drygt 2 meter lång.
Ormtjusare använder ofta glasögonormen på grund av dess 
vackra glasögonliknande nackmönster, som blir tydligt 
framträdande då ormen breder ut sin så kallade hals- och 
nacksköld. Ormtjusarna förlägger sin föreställningar på dagen, 
då ormarna är relativt obenägna att hugga.  

Det hävdas att omkring 10 000 dödsfall inträffar årligen bland människor bara i 
Indien. Denna siffra torde dock vara något överdriven eftersom man ofta skyller 
okända dödsfall just på ormbett. Man har uppskattat att ungefär vart tionde bett 
från glasögonormen leder till döden. Arten har ett mycket kraftigt nervgift som 
förlamar livsviktiga organ såsom bland annat lungor och hjärta.  

Ökad tillgång på serum mot ormgifter har dock lett till att dödligheten i samband 
med ormbett minskat i många länder.  

  

 

           

 

 
   

 

 

 

 

Våra rabatter … 
Då vi värnar om våra fina rabatter är det bra om vi alla hjälps åt att se till 

att inte blommor och buskar trampas ner, speciellt rabatterna vid  

Bordsvägen 62 är utsatta …   

Föreningen strävar hela tiden för att det ska bli en mångfald av blomster  

och vackert i alla våra trädgårdar och runt alla huskroppar …  

  

 

 

 

 

 

 

Avseende våra nya fruktträd … 
Nu kan Du se på stolpen vid varje fruktträd i Teaterparken vad det är för frukt och vad trädet heter 

på latin …  - och Magnolian blommar redan vid Kistvägen. 

 

 

 

 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kobra
https://sv.wikipedia.org/wiki/Indien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
https://sv.wikipedia.org/wiki/Filippinerna
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ormtjusare
https://sv.wikipedia.org/wiki/Indien
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Lediga lokaler … 
Föreningen kommer under sensommaren, hösten att ha några lediga, lite större lokaler som lämpar 

sig ypperligt för ”öppen verksamhet” … typ Second Hand (kläder), Galleri eller Foto-ateljé eller något 

annat. Har Du en bra idé och är intresserad – anmäl Dig till SBC, tel: 0771-722 722 eller direkt till 

ordf@stockholmshus11.se 

 

 

 

 

 

 

s 

Tvättstugan … 
Det har dessvärre blivit leveransproblem med den nya maskinparken till våra två tvättstugor, så 

istället för installation före sommaren – ser det ut som vi får vänta till augusti / september. 

Den som väntar på nå´t gott … 
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OCH OM DET SKULLE REGNA SÅ TÄNK PÅ VAD 

JOURNALISTEN, LEGENDAREN, KÅSÖREN  

GITS OLSSON EN GÅNG SA: 
 

REGN, DET ÄR SÅN´T SOM MAN BYGGER  

GATOR AV I VENEDIG … 
 

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

  

                             
 

                                   FÖRENINGSGRUPPEN 
                                  BRF STOCKHOLMSHUS NR 11 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Georg Psilander   Annika Dackéus                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                               Medlemsbladets redaktion                                            


