
 
  

 
 

 

  

      
    

Din tidning från Huge  Nr 1 / 2022 

Reportage: 
Viktigt samarbete 
mot våld i hemmet 

Hemma: 
Hyrmode, second hand 
och klimatsmarta 
tjänster 

Nytt kalendarium 

Se vad som 
händer i ditt 

område! 

Lärande för framtiden 

Snickarglädje hos 
hantverksgruppen 

• Samtal och gemenskap hos herrklubben
• Möt projektledaren som gör hyresgästerna glada
• Besök Nour bland godis och ballonger



ORD FRÅN VD:NORD FRÅN VD: N 

”Sätt på dig rätt glasögon” 
I DET HÄR numret av Värden lyfter vi samhällsproblemet våld i 
hemmet. Genom samarbete ska vi öka kunskapen, sätta på oss 
rätt glasögon och ge varandra möjlighet att kunna hjälpa de som 
är utsatta. Läs mer på sidorna 6–9 om vad du som granne kan 
göra om du misstänker att någon far illa. Det känns extra viktigt 
just nu. Ett annat viktigt initiativ är herrklubben i Huddinge 
kyrka. Det är betydande att hitta en gemenskap där man blir 
bemött på ett fint sätt. Du träffar herrarna på baksidan. 

PÅ SIDORNA 10–11 berättar butiksägaren Nour om nyöppnade 
Festerix. Han bjuder på festliga tips inför vår och sommar! Och 
på sidorna 14–17 träffar vi projektledaren Hanna som visar upp 
hur en lägenhet kan se ut efter ett stambyte. Det kan vara svårt 
att visualisera resultatet, och visningen ger hyresgästerna en 
bättre förståelse under renoveringen. Det är viktigt för oss! 

HÅLLBARHETSFRÅGORNA FÅR ALLT  större fokus och på sidorna 12–13 
får du inspiration och tips på nya tjänster som kan hjälpa dig att 
ta bättre beslut. Vi behöver ta ansvar, inte bara för miljön utan 
även för att fler unga ska hitta till vår bransch och ge 
dem chansen att lära av en schysst arbetsgivare. Du 
träffar snickarlärlingen Linus på sidorna 18–19. 

ALLA DISTRIKT HAR nu fått en egen sida med 
aktuella nyheter. Hoppas du hittar något 
spännande som hänt i just ditt område! 
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AKTUELLTAKTU E LLT 

Sex nya elbilar 
2022 

Huge arbetar ständigt med att minska sin 

klimatpåverkan. När nya fordon köps eller 

hyrs in ersätts de gamla med elbilar, vilket 

gör att elbilsflottan bara växer. Under 2022 

byts sex fordon ut till mer klimatsmarta 

och målet är att fordonsparken ska 

vara helt fossilfri 2030. 

Hyran höjs med 1,8 % 
I slutet på 2021 kom Hyresgästfören









ingen och Huge överens om bostads

hyrorna för 2022. Hyreshöjningen blir 

1,8 procent från och med 1 januari 2022. 

Överenskommelsen gäller i ett år framåt 

och är viktig för Huges arbete att skapa 

trivsel och trygghet. 

– Den årliga hyreshöjningen behövs  

för att täcka våra kostnadsökningar för  

bland annat värme, vatten, avfall och el.  

Den behövs även för att underhålla fast

igheterna och fortsätta vårt arbete med  

att skapa trygga miljöer, säger Huge  

Bostäders vd Karin Strömberg Ekström. 

För en normaltrea kommer den nya 

hyran bli cirka 150 kronor mer per 

månad. Eftersom höjningen gäller från 

och med januari debiteras höjningen för 

januari till mars retroaktivt på hyresavin 

för april 2022. Hyreshöjningen gäller 

även för lokaler och biluppställnings

platser där hyrorna förhandlas med 

Hyresgästföreningen. 

Kundservice svarar 

Jättebra att det grusas på vintern när 
det är halt, men nu längtar jag efter våren. 

När sopas våra gator? 

Hej, ja vi längtar vi med! 

Vi tar självklart upp sanden i våra bostads

områden efter vinterns halkbekämpning 

och planerar att sandsopa under april. 

Men det beror alltid lite på vädret, det 

får inte finnas risk för snö och halka. 

Gång och cykelvägar i våra 

centrumområden sopas först. Sedan 

tar vi våra bostadsområden. Det 

brukar ske mellan 7.30 och 16.30 på 

vardagar och görs i två steg, först 

grovsandupptagning och sedan 

finsopning. 

Läs mer om grusupptagning 

på huge.se. 
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AKTUELLTAKTU E LLT 

Hyresgästerna allt nöjdare 
Dubbelt bättre. Så kan man sammanfatta hyres

gästernas betyg på Huge som hyresvärd i årets 

kundenkäter. Nöjdheten hos bostadshyresgästerna 

ökade med två enheter till 66 och för lokalkunderna 

var motsvarande betyg 58. 

– Vi är tacksamma för hyresgästernas ökade för

troende. Samtidigt ser vi att det finns viktiga frågor 

där hyresgästerna önskar mer av oss. Det gäller 

främst tryggheten i bostadsområden och centrum

anläggningar, säger Huges vd Karin Strömberg 

Ekström. 

Nöjdheten hos bostadshyresgästerna mäts löpan

de, vilket innebär att varje hyresgäst någon gång 

under året får svara på en enkät via mejl eller vanlig 

post. 

– Det ger oss möjlighet att kunna följa utveckling

en i fastigheter och områden. På så vis kan vi snabbt 

förbättra enkla saker och fånga upp tidiga signaler 

om större brister för att förbättra servicen, säger 

Karin, som tackar för alla svar under 2021. 

Nöjdheten hos lokalkunderna mäts en 

gång per år. För att uppmuntra kun

derna att svara skänkte Huge peng

ar till Bris per varje inkommen 

enkät. Detta verkar ha gett resul

tat. då svarsfrekvensen blev 

hela 49,5 procent. 

– Lokalkundernas enkätsvar  

genererade 15  000  kronor,  

vilket är väldigt välkommet. Det 

gör att fler barn kan få stöd av 

Bris, säger EwaMaria Svensson, 

distriktschef i Centrala Huddinge 

med ansvar för kommersiella  lokaler. 

Ladda upp! 
Nu startar ett pilotprojekt för elladdning. Ambitionen 

är att du som hyresgäst på sikt ska kunna få möjlig























het att ladda din elbil både vid en egen laddnings

plats och vid en tillfällig parkering, så kallade mobila 

platser. 

En projektgrupp har bildats på Huge, och de ska 

jobba vidare med frågan under året. 

– Projektet är ännu i sin linda, men efterfrågan 

ökar från olika håll. Utbyggnaden av laddplatser kan 

med fördel påbörjas i en liten skala för att vi ska kun

na lära mer om vad som passar oss på Huge och 

våra kunder bäst, säger Kenneth Eriksson som pro

jektleder laddpiloten.

 Vid sidan av en ökad efterfrågan finns även 

Huges h ållbarhetsmål fram till 2030 om minskade 

utsläpp från personbilar. I plan och 

bygglagen finns även krav på 

att förbereda för laddplatser 

vid nyproduktion med 

bygglov efter mars 2021. 

De första laddplatserna 

installeras under våren 

sommaren på Spelvägen i 

Skogås och Trångsunds 

 centrum får mobila platser. 
Kenneth Eriksson, 

projektledare på Huge. 

Uppdatera  
din profil 

Huge kommer att kommunicera  

alltmer digitalt framöver. Gå därför in  

på Mina sidor och lägg in eller upp

datera dina kontaktuppgifter – det  

underlättar både för dig som  

hyresgäst och för Huge  

som fastighetsvärd.  
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Läxhjälpen öppnar dörren till gymnasiet 
Många elever går tyvärr ut grundskolan utan 

gymnasiebehörighet. Genom att finansiera den 

ideella organisationen Läxhjälpen hjälper Huge till 

att ändra på det. Läxhjälpen har sedan hösten 

2020 gett elever i Vårbyskolan stöd att klara av 

studierna i kärnämnena matematik, svenska och 

engelska. Resultatet från läsåret 2020/2021 visade 

att 88 procent av eleverna höjde sina betyg och 

fick behörighet. 

Samarbetet har förlängts och läxhjälparna, som 

är avlönade universitets och högskolestudenter 

fortsätter det fina arbetet även under läsåret 

2021/2022. 

En elev sa så här i en enkät om vad som är bäst 

med läxhjälpen “De förklarar jättetydligt hur jag ska 

göra min läxa, de ger mig tips på hur jag hade kun



nat förbättra mig och jag får hjälp med det jag 

behöver göra klart.” 

Så fungerar Läxhjälpen 
Varje grupp på 15 elever får hjälp av tre anställda 

läxhjälpare från olika studieinriktningar. Grupperna 

ses två gånger i veckan, tre timmar varje gång och 

både elever och läxhjälpare jobbar mot det gemen

samma målet; att alla elever ska komma in på 

gymnasiet med ett gott självförtroende. 
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REPORTAGETREPORTAG ET 

Samarbete mot  
våld i hemmet 

Huddinge kommun, Huge och Kvinnojouren Huddinge 
ska genom samverkan öka kunskapen om våld i nära 
relationer. Detta kan du som granne eller närstående 

göra för att hjälpa drabbade. 

Text: Peter Wiklund 
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Grannar och  
närstående kan ha 
en viktig roll i att 
förebygga våld i nära 
relationer.  

Under det senaste året har Kvinno
jouren i Huddinge fått ta emot 
fler samtal än tidigare från kvin

nor som behöver stöd, hjälp och råd. 











– Isoleringen som har orsakats av pan
demin har ökat risken för våld i nära 
relationer, säger Snövit Janson, 
kommunikationsansvarig och boende
stödjare på Kvinnojouren Huddinge. 

Hon konstaterar att grannar och när
stående kan ha en viktig roll i arbetet 
med att förebygga detta våld, 
och att hjälpa de drabbade. 

– Om du som granne hör 
skrik, aggressiva röster, dunsar 
eller slag, krossat glas, kanske 
ett eller flera barn som gråter i 
samma veva, då ska du inte 
tveka utan ringa polisen på en gång. 
Ring hellre en gång för mycket än en för 
lite, det tycker även polisen. 

MEN DET ÄR  inte alltid en akut situation, 
utan du kanske misstänker att någon av 
dina grannar är utsatt för våld eller hot. 
Då kan du, om det känns bekvämt, 

passa på att prata med henne (det är i de 
allra flesta fall en kvinna) om du möter 
henne i exempelvis tvättstugan. 

– Det kan vara så enkelt som att du 
säger ”Jag har hört ljud från er lägenhet; 
hur mår du?”. Men tänk på att om du 
ställer frågor så är det viktigt att lyssna, 
utan att ifrågasätta eller skuldbelägga. 
Om kvinnan berättar så ska du lyssna 
och bekräfta henne, och säga att det 
finns hjälp att få. 

”Det k an vara så enkelt som  
att du säger ”Jag har hört ljud  
från er lägenhet; hur mår du?” 

Du som har en anhörig eller vän som 
kan riskera att vara utsatt kan antagligen 
ställa mer konkreta frågor, beroende på 
hur väl ni känner varandra, konstaterar 
Snövit Janson. 

– Då kan det vara bra att ställa raka 
frågor som ”Har din man gjort dig illa?”, 
”Har någon annan gjort dig illa?”, ” Är 
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REPORTAGETREPORTAGET 

du rädd för någon i din närhet?” eller 
”Kan jag hjälpa dig på något sätt?”. Att 
som granne ta kontakt med den man 
misstänker är förövare bör man dock 
vara försiktig med, menar hon. 

– Det kan drabba kvinnan och barnen 
och öka risken för upptrappat våld. 

UNDER VÅREN 2022 inleds ett samarbete 
mellan bland andra Huddinge kommun, 
Kvinnojouren Huddinge och Huge, med 
syfte att förebygga våld i nära relationer. 

– Vi är som fastighetsbolag en stor 
aktör i samhället, och har därmed goda 
förutsättningar att göra skillnad, säger 
Tobias Lind, områdesutvecklare på Huge. 

Han berättar att det här är ett problem 
som Huge har varit engagerade i länge, 
och nu har de bestämt sig för att ta ett 
samlat grepp för att kunna bidra till 
förbättring. 

– Vi kommer till att börja med utbilda 
alla våra medarbetare i de här frågorna. 
Det gäller all personal, oavsett om de 
jobbar inom ledning, administration, 
förvaltning eller något annat, säger han. 

I utbildningen får de bland annat lära 
sig om vilken typ av våld som förekom
mer och hur det uppstår. Dessutom får 
de kunskap om vad de själva kan göra. 







– I vårt dagliga arbete kommer vi i 
kontakt med många människor i deras 
hem, och då är det mycket värdefullt om 
vi kan bli bättre på att se varnings
signaler och vilka situationer som kan 
utgöra risker. 

HUGE KOMMER OCKSÅ att sätta upp 
informationsmaterial om våld i nära rela
tioner i anslutning till bostäderna, till 
exempel i trapphus och tvättstugor. 

– Informationen vänder sig dels till 
den som är utsatt för våld, dels till 

grannar som skulle kunna upptäcka 
farorna. Det kan handla om vad man 
ska lyssna efter, vad man ska tänka på 
och vart man ska vända sig, säger Tobias 
Lind. 

Våga
fråga! 

Stoppa 
våldet! 

Agera mot våld i hemmet! 
Var uppmärksam. Hör du: 
• Skrik och hot 
• Aggressiva röster 
• Dunsar och slag 
 
Tveka inte, ring polisen på 112. Du kan rädda liv. 

Denna afisch kommer att sättas upp i samtliga 
tvättstugor under våren. Scanna QR-koden för 
mer information från Kvinnojouren i Huddinge. 

Mer information: 

Våga
fråga!

Stoppa 
våldet!

Agera mot våld i hemmet!
Var uppmärksam. Hör du: 
• Skrik och hot
• Aggressiva röster
• Dunsar och slag
 
Tveka inte, ring polisen på 112. Du kan rädda liv. 

Mer information:

BÅDE DEN SOM är utsatt för våld och den 
som är anhörig eller orolig kan höra av 
sig till Kvinnojouren Huddinge. 

– Vi erbjuder råd och stöd och man 
kan även få komma på samtal. All vår 
rådgivning är kostnadsfri och det går bra 
att vara anonym. Om någon behöver 
hjälp med att fytta till ett skyddat 
boende ska socialtjänsten i kommunen 
kontaktas, säger Snövit Janson. 

Tobias Lind, områdes
utvecklare på Huge. 

-
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ÄR DU UTSATT FÖR HOT ELLER VÅLD, ELLER OROLIG FÖR NÅGON ANNAN?  

Ring alltid 112 till polisen om det är en akut situation. 

Socialtjänsten i Huddinge kommun tar emot 

anmälningar och hjälper utsatta att få rätt stöd. 

Enheten mot våld i nära relation hjälper dig 

att skaffa skyddat boende. 

Tel: 08–535 3 16 10 

E-post: enhetenmotvald@huddinge.se 

Barn- och ungdomssektionerna på 

kommunens servicecenter hjälper barn och 

unga. 

Tel: 08–535 3 00 00 

Socialjouren finns tillgänglig på kvällar och 

helger.  

Tel: 020–70 80 03 

Kvinnojouren Huddinge ger stöd genom 

samtal och i kontakter med myndigheter, 

sjukvård eller advokat. 

Tel: 08–746 75 53 

E-post: info@kvinnojourenhuddinge.se 

Läs mer på: kvinnojourenhuddinge.se 

Kvinnofridslinjen ger stöd via telefon 

dygnet runt. 

Tel: 020–50 50 50 

Läs mer på: kvinnofridslinjen.se 

”Aldrig igen”. 
Stockholms stad har samlat hjälp, stöd och råd 

för de som drabbas av – eller själva utövar – 

våld i nära relationer. 

Läs mer på: aldrigigen.se 

VILL DU ÄNDRA ELLER KONTROLLERA DITT EGET BETEENDE? 

Du som vill få hjälp att förändra ett kontrolleran







de beteende kan bland annat vända dig till 

Mansjouren i Stockholms län. Mansjouren vän

der sig till män i hela landet. 

– Vi erbjuder samtalsstöd via vår jourtelefon, 

öppet hus, fysiska enskilda möten och samtal i 

samtalsgrupper, dit alla är välkomna. Många 

män saknar en sådan samtalspartner, säger  

Johan Andersson, volontär på Mansjouren. 

Johan Andersson, 
volontär på Mansjouren. 

Mansjouren i Stockholms län 
Telefonjour. Individuella fysiska samtals

möten och samtalsgrupper äger 

rum i deras lokaler vid Hornstull 

i Stockholm. 

Tel: 08–30 30 20 

E-post: info@mansjouren.se 

Läs mer på: mansjouren.se 

Välj att sluta 
En telefonlinje för stöd, råd och vägledning för 

att få vidare hjälp. 

Tel: 020–555 666 

E-post: info@valjattsluta.se 

Läs mer på: valjattsluta.se 

Manscentrum 
Erbjuder samtalshjälp om du bland annat har 

problem med ilska och våld mot familjemedlem

mar. 

Tel: 08-643 11 83 

E-post: kriscentrum@manscentrum.se 

Läs mer på: manscentrum.se 
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Festerix

Namn: Nour Isak. 

Yrke: Driver party och godis 

kedjan Festerix i Huddinge 

och Södertälje samt 

webbshopen  festerix.se. 

Partytips: Våga bryta den 

ljusa färgtrenden och använd 

många färger, det ger en fest 

ligare upplevelse.  

Bästa med Huddinge: Det  

finns en mångfald som gör 

att vi kan lära oss mycket från 

varandra. 

Festerix 
Vad: Party och godisbutik. 

Var: Sjödalstorget 17, Huddinge centrum. 
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I CENTRUMI CENTRUM 

Det började som en hobby men i dag står han med två butiker, en webbshop 
och planer på att expandera Festerix ytterligare. Bland ballonger, festplanerande 

kunder och sin bror vid sin sida har Nour Isak världens roligaste jobb. 

Text: Linn Stolt Hansson Foto: Cornelia Jönsson 

”Bland ballonger och godis 
blir man inte uttråkad” 

IDÉN OM ATT jobba med fest och partytillbehör kom 
till en början från familjen. Nour Isak och hans 
bror Hadir brukade dekorera familjens egna fester, 
något som ledde till att allt fler kontaktade dem för 
dekorerings och partyhjälp. Efterfrågan var stor 
och det som först var en hobby blev till ett företag. 

– Det var så idén föddes, sen är jag en väldigt 
social människa och det sitter nog lite i familjen att 
ta egna initiativ och gå emot strömmen, säger Nour 
Isak, butiksägare till Festerix. 

Sedan 2015 har Nour drivit partybutiken Festerix 
i Södertälje tillsammans med sin bror och i slutet av 
2021 öppnade de upp sin andra butik, i Huddinge 
centrum.  

– Många kunder från Huddinge brukade besöka 
vår butik i Södertälje, då kändes det naturligt för 
oss att öppna en här också. 

Efter öppningen av den nya butiken 
har han mötts av glada hejarop, blom
mor och presenter från Huddingebor. 

– Det har varit uppskattat från 
både kundernas och vårt håll. Vi är 
tacksamma för bemötandet och mär
ker att vår butik är pricken över i:et och 
en färgglad upplevelse i Huddinge centrum. 

Men det har inte alltid varit en dans på konfetti. 
Planen var att öppna upp flera butiker och etablera 
företaget redan innan coronapandemin, men det 
fick vänta. 

– Det har varit en pandemi och många företag 
har bommat igen. Man måste kalkylera sina risker 

och våga chansa, annars vet man inte vad som 
komma skall, säger han. 

När Nour och hans bror äntligen vågade satsa på 
den nya butiken stod de inför utmaningen att hitta 
en butikslokal som matchade butikens behov. 

– Det är många pusselbitar som ska falla på plats 
när man ska utöka ett företag, vi ville hitta rätt 
lokal, till rätt hyra och på rätt plats. Vi är glada att 
vi hittade den här lokalen. 

Att driva företag tillsammans med sin bror är ing
enting Nour ser som en nackdel. 







 





– Vi kan ha olika åsikter, men vi litar på varan
dra. Jag tror att vår starkaste egenskap är att vi är 
bröder, det sitter i grunden att vi har samma ambi
tioner och visioner. 

Nu när vi närmar oss vår och sommars äsongen 
är det flamingos, färgstarka ballonger och 

det tropiska temat som styr marknaden, 
berättar Nour. Men det finns ett speci
ellt tillfälle som han gillar lite extra. 

– Studenten är den starkaste perio
den och vi går alltid allin. Studenten 

är väldigt speciell för många och det 
värmer i hjärtat när man vet att det är 

ungar inblandade, man vill ju att dagen ska 
bli oförglömlig!  

Vad är det roligaste med att jobba i en festbutik? 
– Vad är INTE roligt? Jag jobbar bland ballonger 

och godis, där blir man inte uttråkad. Det är en 
härlig miljö med positiva kunder, det är svårt att 
inte få en bra dag, avslutar Nour. 
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HEMMAHEMMA 

Uppdatera hemmet 
genom att återälska 
Vår planet har begränsade resurser. För att minska belastningen  

på miljön finns en hel del du kan göra i vardagen. Nya sätt att handla 
ger dig möjlighet att förnya ditt hem på ett miljövänligare sätt  

– för mycket snällare priser. 

Text: Emira Ramic 

I 
Sverige köper varje person i genom

snitt 14 kilo nya kläder varje år. Och 

slänger 8 kilo ofta fullt dugliga texti

ler i soporna. Det snabba modet tär 

på jordens resurser, men som tur är finns 

många klimatsmarta alternativ som för

länger livscykeln på det som redan produ

cerats. 

















Du kan exempelvis hålla dig uppdaterad 

via hyrmode i stället. Förutom second

hand har ett flertal olika hyrtjänster popp

at upp. Här är några smarta tjänster som 

är snällare mot plånboken, människorna 

och planeten. 

MJUK 
Vill du fynda favoritsoffan från kedjorna? Kanske 

hitta en unik soffa i rokokostil? Eller behöver du 

sälja dina möbler och vill ha hjälp med planering av 

frakt och transport? Mjuk är en tjänst som förenklar 

försäljningsprocessen och hjälper dig att hitta rikti

ga guldkorn till ditt hem. 

Läs mer på mjukhome.com 

VANDRANDE KASSAR 
Precis som det låter får vandrande kassar cirkulera 

mellan en grupp människor som får chansen att 

fynda bland det som finns i kassen. När du tar emot 

den väljer du bland det som finns och lägger också 

i saker som du inte använder längre. Sedan plockar 

nästa person i gruppen upp kassen och gör sam

ma sak. Starta en egen grupp i ditt område! Du kan 

också bestämma innehållet och bjuda in alla som 

vill vara med. Är du nyfiken på hur man startar och 

håller i gång en vandrande kasse? 

Läs mer på vandrandekassar.se 

HYBER 
Barn växer, ofta snabbare än du hinner haja till. 

Ett sätt att minska stressen med köp av nya 

kläder, som också blir för små inom kort, är att 

hyra passande barnstorlekar under en tid. 

Sedan lämnar du tillbaka dem. Hyber är en 

hyrtjänst som gör det möjligt att för en 

månadspeng hyra allt från barnkläder till barn

vagnar. När du lämnar tillbaka sakerna går de 

vidare till andra barn. 

Läs mer på hyber.com 
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BARNKÄLLAREN 
Barnkällaren drivs på uppdrag av Huddinge kommun i 

syfte att ge människor utanför arbetsmarknaden en 

meningsfull sysselsättning. Du kan både fynda och 

skänka dina oanvända kläder. I Barnkällaren tvättas, 

stryks och prissätts de och görs redo för att åter älskas. 

– Det är ett roligt och viktigt koncept där personal får 

stimulans och får jobba i en affär där man bryr sig om 

miljön, säger Maria Bukowski, butiks personal och hand

ledare för anställda på Barnkällaren på Fullerstatorget 14. 







Läs mer på huddinge.se 

HUMAN BRIDGE 
Huge samarbetar med biståndsorganisatio

nen Human Bridge, som bland annat sam

lar in begagnade textiler och skickar dem till 

behövande runt om i världen. I Huddinge 

finns 13 gröna klädboxar där du lägger dina 

oanvända kläder, skor och hushålls textiler. 

De kan i sin tur vara avgörande för någon 

annan på andra sidan jorden.  

Hitta din närmaste insamlingsbox på 

huge.se/kladinsamling 

90 procent av all klimatpåverkan  

från textilproduktion är kopplad 

till nykonsumtion. 

Över 80 procent av klimat

påverkan sker i produktionsledet. 

Under 2021 samlades 25 ton  
textil er in via de Human Bridge

boxar som finns i Huges 

områden. 
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”Det är fantastiskt roligt att 
få träffa hyresgästerna och få 
prata med dem om projektet 
och svara på deras olika 
frågor” säger Hanna Stegrud, 
junior projektledare på Huge. 

Visning pågår 
Inför en stamrenovering bygger Huge upp en visningslägenhet i det berörda 

huset. Det ger hyresgästerna en tydlig bild av hur deras lägenhet kommer 
att se ut efter stambytet. Värden besökte en visning och träffade Huges 

projektledare Hanna Stegrud och flera nyfikna hyresgäster. 

Text: Anna Klingsäter Foto: Ola Jacobsen 

L ätta snöflingor ligger på marken 
utanför Klockarvägen 7 i centrala 
Huddinge. Klockan är strax innan 

13.00 på eftermiddagen och Hanna 
Stegrud kontrollerar lappen som sitter på 
porten. Porten ställs upp och hon går de 
fem trapporna upp till visningslägen

heten. Lägenheten är nymålad med nya 
golv. I vardagsrummet ekar det och 
solens strålar lyser upp parketten. 

Hanna tänder lampan och blir glad. 
– Vad bra att det fungerar, jag var 

lovad att de skulle fixa lampor i taket, 
säger hon. 
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MÖTETMÖTET 

HANNA, SOM SEDAN ett år tillbaka arbetar 
som junior projektledare på Huge, ska 
tillsammans med en kollega hålla i en 
visning för flera hyresgäster. 

I år ska husen på Klockarvägen 5 och 
7 rustas upp. Totalt rör det sig om 109 
lägenheter som ska få nya vatten och 
avloppsrör, badrum, ny el och ny spis. 
Berörda hyresgäster får se denna vis
ningslägenhet för att se hur det kommer 
se ut när upprustningen är klar. 

– Alla hyresgäster har fått en broschyr 
där vi berättar om upprustningen, vad 
den innebär samt vilka tillval de kan 
göra. Alla badrum kommer att göras om 

eftersom badrumsstammarna ska bytas, 
men köken får hyresgästerna välja om de 
vill att vi renoverar, förklarar Hanna. 

HYRESGÄSTEN ANNA UTTER kommer in i 
lägenheten och går in och tittar i bad





rummet. Hon behöver inte kolla för att 
bestämma sig. Hon vet ju redan att hon 
ska få nytt badrum, men är nyfiken på 
hur det ska se ut. Det enda hon behöver 
välja är vilken färg hon ska ha på golvet. 

– Det ska bli skönt att få ett nytt bad
rum. Det jag har nu är gammalt och det 
ska bli bra att få en dusch i stället för ett 
badkar, det ger mer utrymme, säger hon. 

Anna Utter ser fram emot att få ett nytt badrum. 
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DETTA INGÅR I 
UPPRUSTNINGEN: 

• Nya badrumstammar 

• Nytt badrum 

• Ny spis och köksfläkt 

med kryddhylla 

• Ny elinstallation och nya 

eluttag 

• Säkerhetsdörr 

• Tillval med möjlighet till 

nytt kök och parkettgolv i 

ett eller flera rum 



 

 

   

 

MÖTETMÖTET 

Anna går in i det nya köket. Känner på 
den gråmelerade bänkskivan försiktigt. 

– Oj, köket var väldigt fint. Men jag 
kommer inte byta mitt kök, jag tycker 
att det är fint som det är. Det var min 
man som valde luckorna en gång i tiden. 
Han jobbade faktiskt som fastighetsvärd 
på Huge. 

HUSEN PÅ KLOCKARVÄGEN byggdes 1956 
och på frågan hur länge hon bott i sin 
lägenhet ger hon ett exakt svar. 

– Jag flyttade in 15 juli 1960, säger 
hon och lägger till: då var lägenheten 
bara fyra år gammal. Jag har bott i 
samma lägenhet i 61 år, men det finns de 
som har bott i huset längre än jag, säger 
hon och skrattar. 

– Det är fantastiskt roligt att få träffa 
hyresgästerna och få prata med dem om 
projektet och svara på deras olika frågor. 

 ”Det var min man som valde luckorna  
en gång i tiden. Han jobbade faktiskt  
som fastighets värd på Huge.” 

Det personliga mötet är viktigt för att 
skapa ett förtroende! Vi är stolta över 
projektet och det är roligt att få se hyres
gästernas respons när de ser visnings
lägenheten. Det blir enklare för hyres 
gästen att välja tillval när de får se valen 
på riktigt. Dessutom ger det en tydlig 
målbild av hur det kommer se ut när det 
blir klart, vilket kan skapa mer tålamod 
under själva stambytet, säger Hanna. 


 

ETT SORL HÖRS i hallen och nya hyresgäster 
kommer in. Marianne Carlsson och 
Inger Gredin kommer in i köket. De har 
bott i huset 65 respektive 29 år. 

Marianne blir överraskad när hon får veta att renoveringen av hennes lägenhet bara kommer ta mellan 8 och 12 veckor. 
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Goda grannar. Från vänster: Anna Utter, Marianne Carlsson 
och Inger Gredin har bott länge på Klockarvägen och trivs 
bra i området och hos Huge. 

POSITIVT STAMBYTE 
I TRÅNGSUND 

Hyresgästerna i det nyligen avsluta

de stambytet på Trångsunds

torget 3–5 var överlag positiva efter 

renoveringen. I en enkät blev det 

samlade betyget drygt 5 av 6 möjli

ga. Mest nöjda var hyresgästerna 

med bemötandet av Huges perso

nal, kontakten med byggfirman och 

att man fick hjälp vid behov. De 

hyresgäster som valt nytt kök och 

parkettgolv var överlag mycket nöj

da med det. 

– Jag har bott hos Huge sen jag var fem 
år gammal, så jag vet inget annat. Jag är 
jättenöjd med Huge som hyresvärd, säger 
Inger Gredin och skrattar. 

Hon ser fram emot upprustningen och 
berömmer det nya köket i 
visningslägenheten. 

– Jag har inte bestämt mig än, men jag 
tror jag vill ha ett nytt kök. Det är så 
fint!  

– Jag vill ha kvar det som det är, både 
kök och badrum. Mitt badrum är helt 
nytt då jag hade en vattenläcka för några 
år sen, säger Marianne Carlsson. 

Hanna nickar förstående. 
– Ja, jag förstår det, men eftersom vi 

ska byta badrumsstammar behöver vi 
göra om i alla badrum. 

– Hur många veckor tar det att göra 
badrummet? frågar Inger. 
– Vi tar en stam i taget, så efter 8–12 
veckor kommer vi vara klara i din lägen
het, förklarar Hanna. 

– Jaha, så snabbt? Säger Inger en aning 

förvånat och lägger till: I broschyren 
stod det åtta månader. 


















– Ja, det är vad upprustningen kom
mer ta för alla lägenheter i ditt hus, för
klarar Hanna. 

Anna Utter tycker 8–12 veckors reno
vering för ett nytt badrum känns 
hanterbart. 

– Det är bara att acceptera. Det blir så 
när man renoverar. Allt går utom 
nyfödda barn, säger hon och skrattar. 
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JOBB FÖR FRAMTIDENJOBB FÖR FRAMTIDEN 

Praktikanten 
Linus fixar köket 

Sedan november har Linus Odell från yrkesgymnasiet  
i Flemingsberg praktiserat hos Huges hantverksgrupp.  

Han är en av två praktikanter och ska vara en del av  
gruppen i två år framöver. 

Text: Anna Klingsäter Foto: Ola Jacobsen 

D et hörs skruvande, sågande och hamrande 
från en lägenhet på Diagnosvägen i 
 Flemingsberg. Det är snickaren Christoffer 

Kindblom och snickarpraktikanten Linus Odell 
som arbetar med att renovera. En ny innerdörr mon
teras och köksskåp byts ut. Lägenheten är för tillfäl
let tom och i väntan på en ny hyresgäst passar Huge 
på att renovera den. 

– Nu gör vi en del snickerijobb. Sen ska målarna 
komma hit och måla stora delar av lägenheten. Det 
behövs verkligen i den här lägenheten, berättar 
Christoffer. 

LINUS, SOM ÄR  17 år, är väldigt glad över sin praktik
plats och trivs bra med sina kollegor. 






– Det är snudd på heltid. Jag har fyra skoldagar i 
månaden, resten av tiden är jag på Huge. Det bästa 
är att det är en variation på uppgifterna och jag får 
testa många olika saker. Alla är hjälpsamma och 
väldigt bra på alla möjliga sätt. Jag lär mig mycket 
och får ett bra stöd! 

Han har bland annat fått lägga parkettgolv, sätta 
upp hyllor och montera dörrar. 

– Lägga golv hade jag inte gjort förut. Det var 
enkelt och kul. Handledaren visade hur jag skulle 

Handledare 
Christoffer visar 
Linus hur arbetet 
med att byta 
köksskåp går till. 
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göra och sen fick jag göra jobbet själv, berättar han. 

Snickarlärlingen Linus 
kapar en dörr som är 
för hög. 

Linus kommer att vara praktikant på Huge i två 
år och ser fram emot att få lära sig allt inom 
snickaryrket. 

– När jag är klar i skolan och med min praktik är 
jag lärling till dess att jag får ihop tillräckligt med 
arbetade snickartimmar, avslutar han. 

I HUGES HANTVERKSGRUPP  har alla varit väldigt posi
tiva till att ta emot praktikanter. 



– Vi såg det som en självklarhet att ta in dessa 
elever och på så vis hjälpa dem att komma in i 
arbetslivet. Alla i hantverksgruppen har också 
genomgått en handledarutbildning. Det ska bli 
roligt att följa praktikanternas tid på Huge, säger 
Micael Swensson, chef för hantverksgruppen. 

INSTÄLLNINGEN PÅ HUGE är generellt mycket positiv till 
att ta emot praktikanter i olika roller. 

– För att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare är 

möjligheten att ta emot praktikanter en del av ett 
viktigt kunskapsutbyte. Vi får chans att både ta 
emot deras hjälp i arbetet och ta del av kloka tankar 
och idéer, samtidigt som vi kan ge dem en värdefull 
möjlighet att prova på hur det kan vara att arbeta på 
ett fastighetsbolag. Studenterna är våra kommande 
arbetstagare och vill gärna bidra till att förbereda 
dem inför arbetslivet, säger Elisabeth Norling,  
HRchef på Huge. 

Framtidens medarbetare 
För att kompetenssäkra för framtiden vill Huge 

vara en attraktiv arbetsgivare dit framtidens 

medarbetare söker sig efter sina utbildningar. 

Därför arbetar Huge aktivt med att anställa och 

stötta unga talanger inom blanda annat projekt

ledning och förvaltning. 
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I DITT OMRÅDEI DITT OMRÅDE 

Centrala Huddinge 

Ill
u

st
ra

tio
n

: W
h

ite
 a

rk
ite

kt
er

 

Nytt kommunhus med 600 arbetsplatser 
Under hösten beslutade Huddinge kommun

fullmäktige att planera för ett nytt kommunhus på 

Paradistorget 4 i Huddinge centrum. I nuläget sit

ter Huddinge kommuns medarbetare utspridda i 

ett 40tal olika lokaler. Enligt kommunen är det 

onödigt dyrt och ineffektivt. Det nya kommunhu

set ska bli en effektiv arbetsplats, men även en 

attraktiv mötesplats för invånarna. Bland annat 

planeras ett helt nytt bibliotek. 



 
















Redan idag har Huddinge centrum en hög nivå 

och en mångfald av butiker och service. 

– Stora arbetsplatser med besökande skapar 

alltid behov av service, mötesplatser, butiker, 

parkeringar och kommunikationer. Det nya 

kommunhuset med fler än 600 arbetsplatser och 

dagliga besökare kommer att öka efterfrågan, vil

ket stärker hela centrum, säger EwaMaria Svens

son som är distriktschef i centrala Huddinge. 

Nu startar det så kallade programarbetet där 

man tar fram ny detaljplan samt bjuder in till sam

råd. Ytterligare utredningar ska också göras, bland 

annat ska man se över möjliga platser för en håll

bar parkeringslösning. Befintliga hyresgäster på 

Paradistorget 4 kommer att erbjudas ersättnings

lokaler. Om allt går som planerat blir inflyttningen i 

det nya kommunhuset någon gång under 2027. 

Handla på hemmaplan 
Äntligen återgår vi till en vardag utan restriktio

ner i våra centrum! Från och med den 9 febru

ari gäller inte längre begränsningen av antalet 

personer och sällskap i butiker och på restau

ranger. Vi kommer även att kunna fortsätta 

planeringen av aktiviteter och event, vilket 

lovar gott inför vår och försommar. Vi hoppas 

att du som besöker oss också kommer att 

glädjas åt detta. 

Följ ditt centrum på Facebook och 

Instagram för att få koll på vad som är på gång! 

facebook.com/huddingecentrum

Instagram: instagram.com/huddingecentrum 
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Flera nya butiker på gång 
Inom kort fylls flera butiksytor i 

centrala Huddinge med nya verk

samheter. Däribland hörselkliniken 

Audika och en butik med special

livs i Huddinge centrum. 













Klara, färdiga, golv 
Under november och december 

byttes trapphusgolven på 

Sjödalsvägen 14–16. Det var plan 

1 samt plan 3–9 som fick nya 

golv av linoleum – hela, rena och 

snygga. Ungefär samtidigt fick 

Rättartunet 11 och 17 i Fullersta nya 

linoleumgolv i hela trapphuset. 

Ett säkert parti på 
Kommunalvägen 
Kommunalvägen 14 och 16 har fått 

nya och säkra dörrpartier i alumini

um. Detta som en del i förnyelsen av 

hela entrén med ny belysning, nya 

porttavlor och nymålade ytskikt. 

Plats för stegbilen 
Kommunalvägen 20–24 får under 

våren nya platser för räddnings

tjänstens stegbil. Vid en brand är 

det viktigt att stegbilen kan köra 

fram nära huset och hjälpa till vid 

utrymning. 

Nya fina balkonger 
Under 2021 renoverade vi balkongerna på Klockarvägen 5–7. Arbetet är nu 

besiktat och klart lagom till att den första varma vårsolen tittar fram. 

Snart klart på vindarna 
Under vintern har vi sanerat 

vindarna på Sjödalsvägen 11 och 

Sjödalsbacken 1 från asbestdamm. 

Vi säkrar nu upp taken så att det 

inte bildas nytt damm. Hyresgäster

na kompenseras med presentkort 

och rabatt på hyran för att förråden 

inte har kunnat användas under 

arbetet. 

Luckor öppnar för nya hissar 
Sjödalstorget 3 A och 3 B behöver 

nya hissar. I samband med det 

behöver vi skapa nya möjligheter 

för rökgaser vid brand att kunna 

ventileras ut via luckor i taket. Just 

nu söker vi bygglov för nya tak

luckor – och hoppas snart kunna 

byta hissarna. 

Ljust för komvux 
Efterfrågat ljust och fint blev det i 

trapphuset på Patron Pers väg 4–10 

efter ommålningen. På adressen 

huserar bland andra kommunens 

servicecenter och komvux. 

Byta till en tyst dörr? 
Kanske dags att byta till en trygg 

och tyst säkerhetsdörr? Just nu får 

du tre kostnadsfria månader vid 

ett byte. Gäller i utvalda fastigheter. 

Leverantören Secor delar ut mera 

information om beställning. 

Nya hissar på Stuvstatorget 
Under våren börjar vi arbetet med 

att byta de två hissarna i det höga 

huset på Stuvstatorget 2. De nya 

hissarna är moderna, tysta och 

energisnåla. Arbetet är klart lagom 

till sommaren. 
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I DITT OMRÅDEI DITT OMRÅDE 

Skogås/Trångsund 

Snygga trygga entréer 
Upprustningen av 99 lägenheter i höghuset vid 

Trångsundstorg är klar. Tidigt i projektet fick Huge 

veta att hyresgäster upplevde att nischerna invid 

dörrar till respektive utrymningstrapphus upp

levdes som mörka och att det kändes otryggt när 

de kom hem på kvällarna. 

– Några berättade att det fanns personer som 

stod och hängde utanför portarna, säger Mikael 

Halvarsson, projektchef på Huge. 

För att tillgodose hyresgästernas önskemål om 

tryggare entréer har nya entrépartier monterats 

och ett mosaikkonstverk som föreställer sjön Drev

viken har satts upp på fasaden. 

Man har också förbättrat belysningen i trapphu

set och utanför portarna. Runda stenar har gjutits 

fast i marken intill fasaden, bredvid portarna, för att 

göra det svårare att stå och hänga där. 

– Jag är stolt över att vi med tämligen små 

medel har kunnat tillgodose våra 

hyresgästers önskemål samt 

skapat en mer trygg boende

miljö invid våra fastigheter, 

säger Mikael. 

Mikael Halvarsson, 
projektchef. 

”Den har alltid hetat 
Båtparken” 
Den nyrenoverade lekplatsen på Trångsundsvägen 

har nu fått ett namn – Båtparken. De åttaåriga tvil

lingarna Kaylin och Adele kom på namnförslaget via 

en tävling som Huge anordnade i slutet på 2021. 

Flickorna är glada och vann i och med det varsin bio

biljett. 














– Den har alltid hetat Båtparken för oss, för den 

har ju en båt. Så vi tyckte båda att den skulle heta 

det, förklarar Kaylin och fortsätter: 

– Det är en jättebra park. Jag gillar kompisgungan, 

traktorn och gungbrädan. 

Kaylin berättar att hon och h ennes syster ofta är i 

parken och leker eftersom de bor i närheten. 

– Jag gillar den här parken för man kan busa. Och 

jag gillar båten! Vi leker att vi krockar, säger Adele. 

Lekparken som ligger vid rondellen mellan Trång

sundsvägen och Hammartorpsvägen har rust ats 

upp, blivit större och fått nya lekredskap. Delar av 

den gamla lek utrustningen har renoverats. 
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Ett starkare centrum 
Flera nya företag har etablerat sig i 

Skogås centrum på övre våningen: 

Ett gym, Flex Fitness, som gör det 

möjligt att komma i form mitt i cen

trum. En städfirma, Nacka Strand 

Städ och Service, där du också 

kan handla städprodukter. Job By 

Instep hjälper arbetssökande att få 

fart på sitt yrkesliv igen. 

Källarförråd renoveras 
För att öka trygghet och trivsel har 

vi totalrenoverat källarförråden på 

Korpstigen 11–19. Källarförråden har 

fått ny belysning samt ny färg på 

golv, väggar och tak. Vi har också 

installerat nya, säkrare förråd. 

Nästa adress som får fina och 

säkra källarförråd är Spelvägen 2–8 

och 10–20. 

Visningslägenhet i 
Trångsund 
För att visa olika valmöjligheter 

som finns vid ett stambyte finns en 

visningslägenhet på Spelvägen 24. 

Här kan de hyresgäster som är 

berörda i god tid bekanta sig med 

hur det färdiga resultatet kan se ut 

innan det är dags att göra olika val 

i kök, badrum och för golven. 

Nymålat på Melodivägen 
Trapphusen på Melodivägen 2 

och 6 har målats om i ljusa färger 

efter önskemål från hyresgästerna. 

Trapphuset har sedan tidigare även 

fått ny belysning. 

Se det blommar 
I april planteras vårblommorna i 

ditt område. Vårens blommor går 

i en pastellfärgad palett som för 

tankarna till vackra solnedgångar 

under ljusa vårkvällar. Sommarens 

blommor planteras i början av juni. 

Nya träd planteras 
Flera träd på Härbrevägen har 

tagits ner för att göra området nära 

husfasaden ljusare och luftigare. 

Dessutom stod träden så nära att 

de påverkade fasad och tak. Under 

2022 återplanterar vi nya, något 

mindre, träd. 

Tryggare gångstråk 
Under vintern och våren har sly

röjning varit i fokus, bland annat 

i skogspartiet vid Hammartorps

vägen. Sly kan skymma vissa 

platser och därför är det viktigt för 

tryggheten att kontinuerligt röja 

bort det. 











Gammal förskola rivs 
Förskolan som ligger på den stora 

gården vid Fäbodvägen och Kull

stigen i Skogås rivs då den är alltför 

gammal och sliten. Rivningen sker 

på ett miljömässigt bra sätt med 

sortering av material för återvin

ning, och Huge kommer att städa 

av och anlägga en grusad yta 

på platsen. I framtiden är tanken 

att det ska byggas efterfrågade 

bostäder där. 

Välkommen att besöka ditt 
centrum! 
Från och med 9 februari gäller inte 

längre begränsningen av antalet 

personer och sällskap i butiker 

och restauranger. Vi kommer att 

fortsätta planering av aktiviteter 

och event och hoppas att du som 

besöker oss också kommer att 

glädjas åt detta. 

Följ ditt centrum på Facebook för 

att få koll på vad som är på gång! 

facebook.com/skogascentrum 
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Vårby 

Vårby gård fyller 50 år 
och det ska firas! 
År 1972 flyttade de första hyresgästerna till Vårby gård. 

50årsfirandet ska firas med en tredagars festival på 

och omkring Vårby torg 16–18 juni. Flera föreningar 

och organisationer i området kommer att delta i firan

det och alla invånare som bor i kommunen är välkom

na att delta i festivalen. Det ska anordnas aktiviteter 

som bland annat konserter, loppis, utställningar, 

ansiktsmålning och andra aktiviteter för barnen. 

Det är fastighetsägarföreningen Samverkan i 

Huddinge tillsammans med kommunen och 

fastighetsbolag, som bland annat Huge, som står för 

organisationen kring firandet. 
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 Har du bott länge i Vårby gård? 

Vill du berätta om minnen eller har du b ilder 

från området du vill dela med dig av? Vi vill 

g ärna höra din historia och se bilderna!  

Hör av dig till Huge via varden@huge.se. 















    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Svanholmsgången 
genom området ska 
få nya mindre träd. 

Trivsamt med ny park 
och allé 
Genom Vårby gård leder idag en lång trädallé som 

omsluter gångvägen genom kvarteren. För att öka 

tryggheten och ska

pa en plats för möten 

och avkoppling beri

kas det nu med en 

ny park som ska 

upplevas som ljusa

re, trevligare och  

mera inbjudande.  

De gamla träden 

ersätts av nya min

dre träd och i den 

nya allén skapas plats för flera olika växter, bland annat 

en mindre perennpark. En landskapsarkitekt har börjat 

rita på utformningen av parken och Huge räknar med 

att hela arbetet står klart under hösten 2022. 

Gångstråket, parken och en ny tillfart beräknas kos

ta cirka 6 miljoner kronor. Huge har sökt stöd från 

Boverket inom ramen för gröna och trygga samhällen 

och fått beviljat ett bidrag på cirka 2,4 miljoner kronor. 
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130 säkra källarförråd 
Källarutrymmena på Bäckgårds

vägen 26–32 har renoverats. 

Ungefär 130 förråd revs och nya, 

säkrare källarförråd byggdes om 

under slutet av 2021. Allt för att öka 

tryggheten i källaren och minska 

risken för inbrott i förråden. 

Posten i porten 
På Solhagavägen 30–36 kommer 

postboxarna som kom på plats 

under 2021 att tas i bruk under 

våren. Det betyder att du kommer 

få hämta din post i boxen i entrén. 

Upprustningen påbörjad 
100 lägenheter på Bäckgårds

vägen 2–6 ingår i första etappen 

av stambytet i Vårby gård. Arbetet 

drog i gång i början av februari och 

kommer vara klart i juli. Badrum

men renoveras till en modern stan

dardnivå med bland annat kakel 

från golv till tak, golvklinker och 

nytt sanitetsporslin. I köken sätter 

vi in ettgreppsblandare, förbered

er för diskmaskin och installerar 

fläktkåpor. 



Fina bänkar för dig 
Under vintern och våren har 

Huges personal slipat, målat och 

behandlat parkbänkar och bord för 

att göra området trivsamt och fint. 

Välkommen att slå dig ner! 

Ny utrustning till flera 
tvättstugor 
I tvättstugan på Bäckgårds

vägen 20 installerade vi i februari 

två nya tvättmaskiner och ett tork

skåp. Tvättstugan på Bäckgårds

vägen 28 får ny torktumlare och 

på Botkyrkavägen 3 kommer en ny 

tvättmaskin att installeras. 













Radonmätning i Vårby Haga 
I en del av lägenheterna i Vårby 

Haga kommer radonmätningar 

utföras. 2 radondosor placerades 

ut i vardagsrum och sovrum av 

Huges personal i slutet av februari 

och samlas in efter två månader. 

Se det blommar 
I april planteras vårblommorna i 

ditt område. Vårens blommor går 

i en pastellfärgad palett som för 

tankarna till vackra solnedgångar 

under vårkvällar när ljuset äntligen 

är tillbaka. Sommarens blommor 

planteras i början av juni. 

Ny fyra på Örbrinken 
En lokal på Örbrinken 6 har blivit ombyggd till en lägenhet med fyra rum 

och kök om 102 m2. Lägenheten förmedlades via Huges internkö under 

februari. 

25 



Flemingsberg/Visättra

I DITT OMRÅDEI DITT OMRÅDE

Röntgenvägen rustas upp!
I början av året påbörjades renoveringen av 266 lägenheter och tre 

lokaler på Röntgenvägen 5 i Flemingsberg. Badrum och kök modern

iseras, fönster byts ut och vid behov byts även lägenhetsdörrar. Även 

tak byts, ny ventilation installeras och ytskikt i trapphus kommer att 

förnyas. Eftersom upprustningen gäller ett studentboende med 

många små lägenheter, har Huge anordnat ett studierum som flyttas 

vartefter renoveringen fortgår. Detta för att hyresgästerna ska kunna 

bo kvar och ha tillgång till en tystare och lugnare plats i huset trots 

renovering.

Anna Kellander, ombyggnadskoordinator på Huge, träffade hyres

gäster tillsammans med tilldelad totalentreprenör för att svara på frå

gor om upprustningen. 

– Min roll i ett stambytesprojekt är att finnas 

där för de boende. Eftersom vi har kvarboen

de i våra projekt har vi full förståelse för att 

det finns många frågor och att en viss oro 

kan uppstå. Därför är det viktigt att finnas 

på plats och träffa de boende i ett tidigt 

 skede för att skapa en relation och trygghet, 

säger hon. 
Anna Kellander, 

ombyggnads koordinator.

Utbildning för dig 
som är nyfiken! 
I Flemingsberg finns många 

kostnads fria kurser och aktiviteter 

som öppnar upp för en utökad 

gemenskap och ger ny kunskap 

och hjälp i var dagen.

På Diagnosvägen 14–16 ligger 

Stadsmissionens råd och stöd

center Källan Flemingsberg. Dit är 

du välkommen för att lära dig mer 

om det svenska samhället, få stöd 

och hjälp eller bara komma och 

fika. De erbjuder flera återkom

mande aktiviteter under våren, 

bland annat språkcafé, hälsogrupp, 

svensklektioner och syateljé.





Hos det lokala studieförbundet 

ABF Huddinge–Flemingsberg kan 

du lära dig svenska, få hjälp med 

myndigheter och jobbsökande 

eller gå en kurs i hur du lever mer 

hållbart. Besök ABF på Röntgen

vägen 15. 



Gå in på Stadsmissionens hemsida 

för att läsa mer om Källan, ABF och 

verksamheten i Flemingsberg.
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Bättre inomhusklimat 
Under våren fortsätter vi med etapp 

2 av värmerörsprojektet. Denna 

gång är det Terapivägen 4 A–H, 

Diagnosvägen 11 A–D och Diagnos

vägen 9 A–D som berörs. Vi 

kommer att byta ut element, sätta 

upp nya värmerör. Projekten pågar 

mellan april och oktober. 









 

 



Besöksparkering avstängd 
Besöksparkeringen på Terapi

vägen 4 F kommer att vara 

avstängd från och med 8 april till 

slutet av oktober. Bilar som står 

där efter detta datum kommer att 

forslas bort, vi hänvisar under tiden 

till besöksparkeringar i närheten. 

Nytt och fräscht 
Vi har satt upp nya fräscha port

tavlor på Visättravägen 49–59. 

Nya fönster på plats 
I mars fick lokalerna på Röntgen

vägen 7–19 nya, moderna och 

energivänliga fönster. Totalt 

handlar det om ett trettiotal fönster 

i lokalerna, som hyrs av ABF och 

NTI komvux. 

Nya undercentraler – check! 
Vi påbörjar modernisering och nybyggnad av undercentraler. Totalt berörs 

sex undercentraler på Diagnosvägen 7 A–D, Diagnosvägen 9 A–D, Diagnos

vägen 11 A–D, Terapivägen 4 A–H, Terapivägen 6 A–D och Terapivägen 8 A–D. 

Syftet med projektet är att byta ut gamla rör i källare som på grund av ålder 

har orsakat en del vattenskador. De nya undercentralerna kommer att kunna 

styra enskilda fastigheter, vilket underlättar driften. De gör också att det blir 

jämnare temperatur i bostaden och därmed förbättrad komfort. 

Radonmätningar 
Vi utför radonmätningar på bland 

annat Visättravägen 49–59 och 

Sågstuguvägen 2 A–H i Visättra 

samt på Hälsovägen 2, Diagnos

vägen 3, 5, 9 och 11 och Terapi

vägen 4, 6 och 8 i Flemingsberg. 

Radonpuckarna delades ut till berör

da hyresgäster under februari och 

kommer samlas in i slutet av april. 

Blommorna gör entré 
I april planteras vårblommorna i 

ditt område. Blommorna går i en 

pastellfärgad palett som för tankar

na till vackra solnedgångar under 

ljusa vårkvällar. Sommarens alla 

blommor planteras i början av juni i 

Flemingsberg och Visättra. 
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POSTTIDNING B 
Avsändare: 
Huge Bostäder AB 
Box 1144, 141 24 Huddinge 
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Klockan: 14:07 
Var: Prästgården, Huddinge kyrka. 

Vilka: Präst med deltagare i herrklubben.   

Herrklubben är en grupp för män som samtalar 

och gör roliga saker tillsammans. Intresset har ökat 

mycket, gruppen har blivit två och i dag möts det 

ena gänget efter lunch för samtal och gemenskap i 

prästgården intill Huddinge kyrka. 

Daniel Hafner är präst och den som håller i träf 

fen. Deltagarna idag är mellan 45 och 90 år och det 

märks att Daniel är mån om att alla ska komma till 

tals. Det är en lättsam och öppen stämning mellan 

männen, trots att de diskuterar allvarliga frågor som 

kanske inte är helt enkla att prata om. Hur går man 

från att vara två till att helt plötsligt vara ensam? 

Hur bearbetar man saknaden av ens fru som gått 

bort och hur går man ens vidare? 

Ett par av dem berättar att det är lite ovant att 

prata om känslor så här, men enas i att det är en 

befrielse att kunna prata om det i en grupp med 

bara män. 
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