
 

 

 
 
  

 
  

  

Din tidning från Huge  Nr 2 / 2022 På din gård 

Bästa 
grilltipsen! 

Mötet: 
Centrumledaren 
som älskar sitt jobb 

Hemma: 
Är du redo när 
krisen kommer? 

Vårby Gård 50 år 

Goda grannar 
minns 

• Möt entreprenören på nyöppnade Mr Rabb
• Det här händer i just ditt område
• Boka en egen odlingslåda!



  
 

 
 

 
  

 

 
   

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 
  

  

 

 

ORD FRÅN VD: N 

”I sommar firas Vårby ” 
MED MÄLARENS VATTENSPEGEL på ena sidan och den nya bekväma 
motorvägen på den andra. Livet såg hoppfullt ut på många sätt 
när nya stadsdelen Vårby såg dagens ljus. Nu firar vi att Vårby 
fyller 50 år! Många av våra hyresgäster har trivts i många år och i 
det här numret av Värden får du möta grannarna Tommy och 
Kerstin som tar en fika och minns tillbaka. Den 16–18 juni 
blir det fest i dagarna tre, och vi på Huge finns såklart på plats 
för att fira tillsammans med dig och dina grannar. Läs mer om 
Vårby 50 år på sidorna 6–9. 

VÄRMEN HAR ÄNTLIGEN nått våra balkonger och trädgårdar. 
Utelivet lockar på allvar och nu ska det bli fint – lagom till 
lekträffen, grillfesten, evenemanget i parken eller kvälls
promenaden. Och det finns gott om evenemang! Du kan läsa 
om Huddingedagen, nationaldagen, Vårby 50 år, Visättra
dagen med flera. Missa inte heller mötet med centrumledaren 
Sandra Stenberg som träffar många nöjda handlare som ser hur 
kunderna har återvänt till butiker och centrum. 



MEN ALLT ÄR tyvärr inte ljust i dessa dagar. Vi tipsar om 
hur du klarar en tid utan el, vatten och värme och har 
fått frågor om våra skyddsrum – som vi nu upp
graderar allteftersom. 



VI PÅ HUGE hoppas att du kan slappna av och 
njuta och önskar dig en riktigt trevlig sommar 
utan begränsningar. Den behövs! 

Karin Strömberg Ekström,  
vd, Huge

Innehåll 
I detta nummer av Värden 

06 Reportaget 
Möt grannarna som minns 
Vårby Gård.   

10 I centrum 
Besök Orkhan på 
nya färgsprakande 
Mr Rabb. 

12 Hemma 
Preppa med krislåda, power
banks och vatten i frysen. 

-

14 Mötet 
Häng med centrumledaren 
och energiknippet Sandra 
när hon går sin runda. 

18  Lilla reportaget 
Tips, råd och härliga recept 
inför grillsäsongen. 

20 I ditt område
 Har du koll på de senaste 
nyheterna?  

Omslagsfoto:   
Ola Jacobsen 

På omslaget: 
Kerstin Axelsson och  
Tommy Wilhelmsson 
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 September 2022 

Kontakt 
Huge Bostäder AB 

Box 1144, 141 24 Huddinge 

Tel. växel: 08-502 360 00 
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E-post: info@huge.se 

Ansvarig utgivare: 
Karin Strömberg Ekström 

Värden 
Redaktör: Linda Hällqvist,  

linda.hallqvist@spoon.se 

Tel. växel: 08-442 96 20 

Art director: Anna Beije 

Produktion: Spoon 

Tryck: Hylte Tryck 

Tipsa oss 
Vet du något spännande  

som är på gång i Huddinge?  

Hör av dig till vår redaktör,  

varden@huge.se 

MILJÖMÄRKT 

3041 0701 
TRYCKSAK 

Värden är tryckt på Munken 
Polar från Arctic Paper och 
miljömärkt enligt Svanen. 
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AKTU E LLT 

Ny medlem i 
Rättvist byggande 
Du som hyresgäst ska vara trygg med att lägenheter 

byggs och renoveras av byggare med sunda värde

ringar. Därför går Huge med i föreningen Rättvist 

byggande, som organiserar ett femtontal stora 

bostadsbolag i arbetet mot byggfusk och lagbrott 

inom byggbranschen. 

Rättvist byggande har en väl beprövad metod för 

att jobba med schyssta byggen. Den innehåller bland 

annat arbetsplatskontroller, interna utbildningar för 

exempelvis projektledare och ombyggnads

koordinatorer, genomarbetade avtal samt 

kommunikation på byggarbetsplatsen. 





– Våra byggarbetsplatser ska vara fria från oegent

ligheter. Nu får vi en kraftfull arbetsmetod för att 

premiera seriösa aktörer i byggbranschen, säger 

Huges hållbarhetsstrateg Ellinor Dässman. 
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Huges minsta 
hyresgäster 
Bin har en väldigt viktig uppgift i värl

den – varje dag under sommarhalvåret 

flyger de från bikupan för att pollinera 

grönsaker och växter. Det är tack vare 

dem som vi kan äta oss mätta. Antalet 

bin minskar dock drastiskt och därför 

arbetar Huge för att samhället ska få 

fler bin. Vi har ställt ut ett antal bikupor 

runtom i Huddinge där bina 

kan äta och arbeta. Det 

är Huddingeortens biod

lareförening som sköter 

om våra bin. 

Läs mer om Huges bin 

på huge.se/bi 



Kundservice svarar 

Jag är orolig över situationen i Ukraina. 
Vilket skyddsrum ska jag gå till 

om något händer? 

Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan 

använder det som ligger närmast. I dag är 

våra skyddsrum låsta och du som 

hyresgäst kommer inte in i dem. Om 

skyddsrummet behöver användas i krig 

eller om regeringen har meddelat höjd 

beredskap, ska skyddsrummet kunna 

ställas i ordning inom två dygn. Det är i 

första hand fastighetsägaren som ska göra 

det möjligt att komma in i skyddsrummet. 

Gå in på msb.se (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap) 

och se var ditt närmsta skydds

rum ligger eller läs mer på 

huge.se/skyddsrum 
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AKTU E LLT 



25 ton kläder gör skillnad 
Human Bridge har omkring 2 000 klädboxar i Sverige 

och 13 stycken finns i Huges områden. Under 2021 

bidrog ni hyresgäster till miljöarbetet genom att 

skänka hela 25 ton kläder och textilier. 

– Vi är glada att så många skänker kläder i boxarna. 

Det går bra att även ge trasiga kläder och textiler, då 

Human Bridge även jobbar med åter

bruk, säger Ellinor Dässman, 

hållbarhetsstrateg på Huge. 

Mer än 7 ton samlades 

in i en box placerad vid 

vändplanen vid Sjödalsvä



gen i centrala Huddinge 

– den hade placerats där 

efter önskemål från hyres

gästerna. Ni gör skillnad! 

Har du förslag på 

platser där klädboxar 

kan ställas ut?  

Kontakta Huge. 

Human Bridge är en biståndsorganisation 
som utför materialrelaterade projekt. 
Insatser sker i ett 25-tal länder och en del i 
samverkan med bland annat 
Läkarmissionen och Erikshjälpen. 

Här hittar du insamlingsboxarna: 

Bridgevägen 10,  

miljörum 

Diagnosvägen 1 

Diagnosvägen 7 A 

Fäbodvägen 15 

Härbrevägen C 

Korpstigen 11 

Kullstigen, 

miljörum 

Paradistorget 2,  

miljörum 

Sjödalsvägen, vid  

vändplanen/utanför 

miljörummet 

Studievägen 21 

Stintavägen 1

Spelvägen 23–24 

Terapivägen 4 A 

Festligt värre! 
Efter två år av pandemi är nu den upp

skattade Huddingedagen tillbaka. 28 maj 

mellan klockan 10 och 16 möts vi i Sjödals

parken. Under dagen finns företag, föreningar och 

politiska partier på plats. Därutöver bjuds det på 

barnaktiviteter, loppmarknad och du kan prova på 

olika idrotter med mera. Och såklart finns även 

Huge på plats. I parken kommer det att finnas ett 

café och vid scenen, i samband med Huddinge 

Jazz och Bluesfestivalen, finns även två 

restauranger. 

Väl mött i Sjödalsparken! 

Se upp för bedragare 
Luriga bedragare söker allt oftare kontakt 

via telefon, mejl och SMS. Polisen vill upp 

märksamma dig på att det finns flera 

saker du kan göra för att minska risken att 

utsättas för bedrägerier. Lämna aldrig ut 

dina inloggningsuppgifter eller lösenord, 

särskilt inte via internet eller telefon. 

Om du inser att du blivit lurad: polis 

anmäl så snart som möjligt genom att 

ringa 114 14. 

Årets centrumaktör utsedd 
Precis när pandemin bröt ut våren 2020 tog tand

läkaren Anna Nord över centrumets äldsta praktik 

vid Sjödalstorget och drog igång sin egen verk

samhet – Magident. Och i höstas öppnade hon 

även skönhetskliniken Magi Day Clinic i Huddinge 

centrum. Nu har hon utsetts till Årets centrum

aktör 2021 i Huddinge Centrum. Priset delades ut 

på kommunens näringslivsgala, Huddinge Enter

prize 2022. 



– Tjejerna som jobbar på Magi Day Clinic har 

gjort ett fantastiskt jobb på kort tid och vi har 

redan en stor kundkrets. Att etablera kliniken här i 

centrum var självklart. Mitt hjärta är i Huddinge 

Centrum, säger Anna Nord. 
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Efterlysning av eldsjälar! 
Huge har tillsammans med andra fastighetsägare i 

Flemingsberg bestämt att satsa mer på barn och 

ungdomars möjlighet till fritidsaktivitet. I och med det 

kommer Huddinge Basket få extra resurser till en 

deltidstjänst för att långsiktigt förstärka föreningslivet i 

Flemingsberg. Deras verksamhet H.A.N.G kommer att 

anordna gratis aktiviteter efter skoltid, på helger och 

skollov i de lokala idrottsanläggningarna i Flemingsberg. 

H.A.N.G söker nu eldsjälar som vill vara med och 

engagera sig i de olika aktiviteterna. 

– Att hitta en meningsfull fritid för våra ungdomar är 

ett sätt att skapa gemenskap och en del i vårt lång

siktiga trygghetsarbete. Vi hoppas att det finns hyres

gäster som vill vara med och engagera sig, säger 

Tobias Lind, områdesutvecklare på Huge. 

VILL DU VARA MED? 
Kontakta H.A.N.G på: hang.huddinge@gmail.com 

Se aktivitetsscheman via Facebook och 

Instagram: @hanghuddinge 

Huddinge Baskets H.A.N.G söker 
eldsjälar för att stärka föreningslivet. 

Ut och resa i sommar? 
Vägglössen finns tyvärr lite varstans, så håll ett extra öga på 

resväskan, annars riskerar du få med dig hela familjen vägg

lus på hemresan. Huge tipsar om hur du bäst undviker dem. 



INFÖR RESAN 
Lägg kläder, elektronik och 

annan packning i plastpåsar 

– en vägglus kan inte tugga 

sig igenom plast eller tyg. 

VID ANKOMST 
Undvik att lägga väskan på 

eller under sängen – sök ige

nom sängen och möbler i 

sovrummet. Leta efter små 

svarta prickar, blodfläckar 

och ljusa skal. 

VID HEMKOMST 
Placera din väska utomhus, i ett förråd, 

eller i dusch eller badkar i samband 

med uppackningen. Tvätta alla kläder i 

60 grader och torka varmt. Om du har 

haft med dig reseväckarklocka eller 

mobil, fortsätt förvara dem i en plast

påse under några dagar. Om det finns 

vägglöss i dem kryper de fram när de 

blir hungriga. 



Du hittar flera goda råd på huge.se 
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REPORTAG ET 

100 år tillsammans 
i Vårby Gård 

Grannarna Kerstin Axelsson och Tommy Wilhelmsson har flera saker 
gemensamma. De är båda hyresgäster hos Huge, de uppskattar naturen 

och har bott på Bäckgårdsvägen i Vårby Gård i 50 år. I dag pratar de 
minnen och gläds åt firandet av deras plats på jorden. 

Text: Anna Klingsäter Foto: Ola Jacobsen 
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D et är en solig dag när Värden 
träffar hyresgästerna Kerstin 
Axelsson och Tommy Wilhelms

son vid stenmuren på Bäckgårdsvägen. 
– Bänkarna här är populära, solen 

värmer bra här, berättar Tommy. 
Kerstin har bakat och börjar ta fram 

banankaka, servetter och kaffe som hon 
har tagit med. 

Tommy ser förtjust ut.
 – Oj vilket fika! Har du socker? 
– Ja visst, säger hon och tar fram en 

liten glasburk ur picknickpåsen. 

TOMMY OCH KERSTIN är grannar och har 
bott i Vårby Gård sedan 1972, när husen 
med de 900 lägenheterna byggdes. I år 
firar området Vårby Gård 50 år och det 
kommer att firas i dagarna tre mellan 
den 16 och 18 juni. Huge och Huddinge 
kommun är några av arrangörerna 
bakom firandet. 

– Det ska bli roligt med firande! Förr var 
det mycket festligheter i Vårby Gård. 
Valborgsbrasa på stranden med fackeltåg, 
midsommarfirande med spelmän och 
under 90talet byggdes en scen upp här 
där ungdomar sjöng karaoke på fredags
kvällarna, säger Kerstin och skrattar. 

– Ja, det var lottstånd och karusell för 
små barn också, det var han tysken som 
fixade de flesta av aktiviteterna, fortsätter 
Tommy. 

– Vi hade även gympa på en av gård
arna, där både barn och föräldrar hopp
ade runt till musik, berättar Kerstin. 



Grannarna Tommy  
och Kerstin tittar 
på bilder och pratar  
gamla minnen. 

DAGARNA SOM PASSERAT har gett många 
minnen sedan de flyttade in för 50 år 
sedan. 

– Gårdarna var inte klara när vi flyt
tade in. Vi gick på garagens plåttak, de 
ligger ju under gårdarna. Sen fyllde de 
på med jord och anlade området. 

7 







 

 

 

REPORTAGET 

Gångvägarna var inte heller klara från 
början, säger Kerstin. 

– Något år senare började bygget av 
huset på Mogårdsvägen. Jag minns att 
det var en lördagsmorgon. Visste inte vad 
som var på gång men såg byggmaskiner 
som började avverka skogen när jag drog 
upp persiennerna, berättar Tommy. 

– Och sen kom förskolan och 
Grindstuskolan. Minns du matbutiken 
som var på hörnan där borta på den går
den, frågar Kerstin Tommy och pekar. 

– Ja, den minns jag, men jag handlade 
inte där. Jag handlade i Skärholmen. Det 
gör jag fortfarande. 

–






 Ja, på den tiden hade vi varken cen
trum eller tunnelbana, vi fick gå till pos
ten i Vårberg då, fortsätter Kerstin. 

I SLUTET AV 1972 byggdes tunnelbanan ut 
till Vårby Gård och 1973 invigdes Vårby 
centrum. 

– Det blev väldigt bra när vi fick ett 
centrum. Det är ett bra utbud där, säger 
Kerstin. 

Det som båda uppskattar mest med 
Vårby är naturen. 

– Det är nära till allt, säger Kerstin. 
– Jag är mycket i mina garage och 

meckar med mina bilar. Sen tycker jag 
om skogarna häromkring och att bada 
vid Vårbysjön, berättar Tommy. 

– Jag går gärna till Vårbergstoppen 
som har blivit så fint iordninggjord. Det 
är superfint där med skog, lekplats och 
grillar på toppen. Dit går jag ofta – det 
är en oas, berättar Kerstin. 

Tommy har ett stort fordonsintresse, här på sin veteranmoped från 1959. 
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Framtidens Vårby 
En hel del har hänt sedan Vårby Gård byggdes för 

50 år sedan, och mycket mer är på gång. 

Huges distriktschef Tommy Ålund 

berättar om upprustningen av 

Bäckgårdsvägen som påbörjats 

under året. 

– Vi har kommit långt i vår upprust

ningsresa i Vårby Gård. Gårdarna och 

garagen är redan klara och nu rustar 

vi upp lägenheterna, säger han. 



Totalt är det 899 lägenheter som 

ska stambytas fram till 2027. Projek

tet är indelat i sju etapper, där Huge 

rustar upp en till två etapper per år. 

Alla lägenheter får nya badrum och 

ny el, och hyresgästerna har även 

möjlighet att välja nytt kök och in

glasad balkong som tillval i detta 

projekt 



Tommy Ålund berättar att förvalt

ningen arbetat mycket med trygg

hetsfrågor de senaste åren. Alltifrån 



bättre belysning till att bygga bort 

platser som kan upplevas otrygga. 

Under sommaren fortsätter det arbe

tet då en stor satsning görs på ute

miljön. Det långa gångstråket genom 

Vårby Gård kommer berikas med en 

ny park. 



– De gamla träden ersätts av nya 

träd som är mindre täta och som 

släpper in mera ljus mellan husen. 

Sammantaget gör detta att hela 

gångstråket med den nya parken 

kommer att upplevas som ljusare, 

trevligare och mera inbjudande, 

berättar han. 

Planen är att arbetet är klart under 

2022. 

Tommy Ålund, 
distriktschef. 

 
 

FEST I DAGARNA 
TRE! 

Den 16 –18 juni firar vi att Vårby 

Gård fyller 50 år. Träffa oss på 

Huge! Programmet för firandet 

hittar du på kommunens hem 

sida: huddinge.se/ 

varbygard50 
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Namn: Orkhan Aliyev. 

Yrke: Driver nyöppnade   

salladsbaren Mr Rabb i  

Huddinge Centrum. 

Mr Rabb 
Vad: Salladsbar. 

Var: Sjödalstorget 17,   

Huddinge Centrum. 

Öppettider: Alla dagar 10–19. 

Takeaway: Ja. 

Instagram: mr.rabb1 
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I CENTRUM 

Den sofistikerade mörkgrå färgen på väggarna, de smakfulla stolarna och en meny 
bestående av hälsosamma rätter – allt har han handplockat och skapat själv. 

Under våren öppnade Orkhan Aliyev restaurangen Mr Rabb i Huddinge Centrum. 

Text: Maria Frödin Foto: Ola Jacobsen 

”Gästerna ska känna sig 
hemma på Mr Rabb” 

ORKHAN ALIYEV HAR hunnit med mycket i sin yrkes
karriär trots att han bara är 28 år. Nu har han 
öppnat Huddinge Centrums senaste tillskott på 
restaurangfronten – Mr Rabb. Studier på högskola 
varvat med olika jobb inom restaurangbranschen 
sedan tonåren – allt från diskare, servitör, bartender 
till restaurangägare – har gjort honom till en 
handlingskraftig entreprenör med många strängar 
på sin lyra. Ja, och förutom det kan han ju också 
spela piano sedan barnsben. 

– Jag ville öppna en restaurang som serverar mat 
som människor mår bra av, säger Orkhan. Det här 
är maten som jag lagar till mig själv och som jag 
växt upp med. Mycket grönt men även mitt eget 
recept på marinerad kyckling. 

DIREKT VID ENTRÉN  möts kunderna av en 
färgsprakande kavalkad av sallads
ingredienser. Kunderna kan välja att 
själva komponera ihop sin sallad eller 
beställa någon av rätterna på menyn. 
Här finns inte bara fräscha grönsaker 
utan både kyckling och fisk som till
behör. På menyn finns även smoothies, 
våfflor, veganska bakverk och kaffe. Det 
finns också rätter som är lätta att ta med och äta på 
vägen, vilket många är ute efter. 







– Innan jag bestämde mig för att öppna restau
rangen gjorde jag en djupdykning i utbudet i 
 Huddinge Centrum. Jag var runt till alla butiker 
och restauranger, provade menyer och pratade med 

folk. Det gav mig en bra uppfattning om vad som 
saknades och vad folk ville ha, säger Orkhan. 

MUSIK STRÖMMAR UR  högtalarna på lagom volym när 
kunder går in och ut för att köpa med sig lunch eller 
fika. 

– Jag har musik på hela dagarna, säger han och 
fortsätter: häromdagen fick jag tips av några lunch
gäster som gärna ville ha lite mer tempo i musiken 
under lunchen för att känna sig pepp inför efter
middagen. Nu har jag anpassat den lite  – jag vill ju 
inte att kunderna ska somna när de kommer till
baka till jobbet! 









Mest populärt på Mr Rabb är Fitness bowl, en 
blandsallad fylld av nyttigheter – quinoa, avokado, 

bönor, rödkål, tomat, rostad mandel, hummus 
och kyckling. Men även de veganska bak

verken är det många som uppskattar. 
– När kunderna kommer hit 

erbjuder jag dem inte bara hälsosam, 
god mat som är omsorgsfullt tillagad 
– jag bjuder på mig själv också, tilläg

ger Orkhan med ett brett leende. 
Sandra Stenberg, som är centrum

ledare på Huge, är också glad över att få 
 välkomna Mr Rabb till Huddinge centrum. 







– Det är ett koncept som bidrar till ett bredare 
matutbud i centrum och vi har redan märkt stor 
uppskattning från våra besökare. Vi vill 
erbjuda något för alla i centrumet och Mr Rabb är 
ett tillskott i rätt riktning, säger hon. 
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HEMMA

Ingen panik 
när det blir kris 

En avgrävd vattenledning eller ett plötsligt elavbrott – hur redo är du 
när vardagen inte är som vanligt? För att klara av en kris är det viktigt 
att ha tillgång till värme, vatten, mat och kommunikation. Om du är 

förberedd blir krisen enklare att hantera. 

Text: Louise Lorander 

Förbered en krislåda 
Ett smart sätt att förbereda dig är att 

plocka ihop en krislåda. Lådan ska 

placeras så att alla i hushållet vet var 

den är och kommer åt den. Fundera i 

förväg på vad just ditt hushålls krislåda 

behöver innehålla – är det någon i 

familjen som tar medicin dagligen eller 

finns det något som små barn i hus

hållet behöver? På webbplatsen 

msb.se, Myndigheten för samhälls

skydd och beredskap, finns fler tips 

och råd för vad du kan behöva hem

ma vid en kris. 

Bra att ha i krislådan: 

• Tändstickor 







• Stearin och värmeljus 

• Ficklampa eller pannlampa med extra batterier 

• Dunkar och hinkar med lock att förvara vatten i 

• Mat som klarar förvaring i rumstemperatur om du är 

utan kylskåp och frys 

• Husapotek med mediciner och första hjälpen 

• Radio som drivs av batterier, vev eller solceller 

• Extra batteripack (powerbank) eller vevladdare (dynamo) 

till mobiltelefon 

• Hygienartiklar som fungerar utan vatten, till exempel våt

servetter 

• Alternativ värmekälla som inte drivs av el 

• Sovsäck, filtar och varma kläder 

• Campingkök och bränsle, exempelvis Tröd 

• Kontanter 

•   Lista med telefonnummer till exempelvis anhöriga, gran 

nar, kommunen, räddningstjänsten, skolan och 

sjukvården 
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När elen inte funkar  
Solcellsladdare eller powerbanks kan användas 

för att till exempel ladda mobilen om det blir 

strömlöst. Kom ihåg att i förväg ladda powerban

ken så att den är användbar när du behöver den. 

Vid strömavbrott funkar varken s pis, kyl eller 

frys. Försök att hålla kylen och frysen stängda så 

de behåller kylan längre. Maten i din krislåda bör 

vara möjlig att äta kall och utan tillagning om inte 

spisen fungerar. Powerbars har ofta lång hållbar

het, så det kan vara ett smidigt alternativ. 

Utan el mitt i vintern kan det bli kallt i lägenhe

ten, då får du klä dig varmare än normalt inom

hus. För att hålla värmen under natten kanske 

hela familjen kan sova tillsammans i ett rum? 

Hitta i mörkret! 









För att slippa treva fram i mörker under ett 

strömavbrott är det bra att ha ficklampor med 

tillhörande batterier på ett ställe där du hittar bra, 

även om det är kolsvart i rummet. Levande ljus 

fungerar också bra, men tänk på placeringen så 

att det inte börjar brinna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utan internet och telefon? 
Om batteriet i din mobil tar slut kommer du inte 

åt dina kontakter. Det är därför bra att ha telefon

nummer till samhällsfunktioner och anhöriga 

utskrivna i din krislåda. 

I en kris ska du lyssna på din lokala P4kanal; 

det är en tillförlitlig källa. Om det är strömlöst kan

ske din vanliga radio inte fungerar och då kan det 

vara bra att ha till exempel en vevradio. 

För att det ska vara enkelt att hitta tillförlitlig 

och uppdaterad information vid en allvarlig 

händelse finns en samlad webbplats från de 

myndigheter som arbetar med det som har hänt: 

krisinformation.se. 

Inget vatten i kranen 
Att förvara vatten till oförutsedda händelser är 

lätt. Fyll dunkar, flaskor eller behållare och förvara 

dem mörkt och svalt – ditt källarförråd är ett bra 

ställe. Ett annat smart sätt är att frysa in vatten i 

petflaskor, då har du även reservdricksvatten. 

Kom ihåg att inte fylla flaskorna ända upp; 

annars spricker de när vattnet fryser. 

Hur blir det med toan då?  
Har du tappat upp vatten i förväg kan du hälla 

delar av det i toaletten för att ”spola”. Om det inte 

finns något vatten kan du 

sätta en kraftig plastpåse i 

toalettstolen och använda 

som ”torrdass”. Knyt igen 

påsen efter toalett

besöket. 
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”Inget slår det 
personliga mötet” 

Appar och digitala verktyg i all ära. Sandra Stenberg, 
centrumledare på Huge, älskar att möta butiksägarna på 

plats – bland kunderna och där allt faktiskt händer. 

Text: Anna Klingsäter Foto: Ola Jacobsen 
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MÖTET 

D et är en torsdagsförmiddag i 
mitten av maj och klockan har 
precis slagit 10. 

– Nu har butikerna öppnat! Nu ska jag 
ut på mitt ”varv”! Det är så roligt att 
träffa butiksägarna och snicksnacka lite, 
säger Sandra Stenberg, centrumledare på 
Huge glatt. 

Hon stänger av datorn, plockar med 
sig nycklar och telefon och går ner för 
trapporna på Huges huvudkontor. Tele
fonen ringer. 



– Hej! Ja, ja det går bra. Det blir 
toppen, svarar hon och sen är samtalet 
avslutat. 

– Tänk om alla samtal kunde vara lika 
enkla, skrattar hon och öppnar entré
dörren som vetter ut mot Huddinge 
Centrum. 



Medan Sandra Stenberg väntar på butiksägaren passar hon på att filma nyheter i butiken.   

DET GÅR NÄSTAN att ta på Sandras energi. 
Hennes leende och skratt smittar av sig 
och det märks när hon kliver in i första 
butiken som denna dag är Hemtex. 

Butikshyllorna är fulla med hand
dukar, kuddar och gardiner. De samsas 
med dynor, ljus, stolar och annan hem
inredning. 







– Hej, hej! säger Sandra när hon kliver in. 
– Hej, svarar Johana Duggin, som 

jobbar i butiken. 
Johana hjälper en kund att packa ner 

krukor i en kasse. 
– Kunden går alltid först. Jag är van att 

vänta och brukar titta på butiksutbudet 
under tiden. Alltid finns det något vi kan 
lyfta i centrumens sociala kanaler, förkla
rar Sandra. 
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MÖTET

HON TAR UPP telefonen och börjar filma 
butikens alla nyheter. Med en van rörelse 
gör hon en 360 graders film där en stor 
del av butikens utbud fångas. 

– Kan du hjälpa mig att hitta en kudde? 
frågar en kund och Sandra stannar upp 
filmandet. 

– Nämen hej, ja nu arbetar jag inte 
här, även om det kanske ser ut så, säger 
hon och skrattar, men kuddarna finns 
här, säger hon och visar kunden. 

”Jag skapar aktiviteter i våra 
centrum och försöker få 
butikerna att haka på!” 

JOHANA ÄR KLAR med nedpackningen av 
krukorna och kommer fram och hälsar 
på Sandra. Hon berättar att det har varit 
ett bra kundflöde under veckan och att 
butikens vårnyheter går bra. 

– Det är supertrevligt när Sandra 
kommer förbi och kollar läget. Vid de 
tillfällena får vi ofta information som rör 
centrumen och aktiviteter, berättar hon. 

Sandra nickar och lägger till: 

– Jag hjälper till att sprida butikernas 
budskap. Jag skapar aktiviteter i våra 
centrum och försöker få butikerna att 
haka på och ta vara på tillfället! Som nu i 
juni när vi har nationaldagsfirande i 
Huddinge Centrum. Klart vi vill att så 
många av våra butiker ska ha erbjudan
den som matchar eventet. Varför inte en 
nationaldagsbakelse eller special
erbjudande på en egenkomponerad 
nationalrätt? 



SANDRA LÄMNAR LITE information om det 
kommande nationaldagsfirandet till 
Johana och tackar för pratstunden innan 
hon beger sig ut i solen igen. På Sjödals
torget är det liv och rörelse, och många 
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står och tittar på sommarblommorna 
som står uppradade till försäljning. 

KOMMANDE   
AKTIVITETER 2022 

•  Skogåsloppet, 4 juni 

•  Nationaldagsfirande i 

Huddinge centrum, 6 juni 

•  Flemingsbergsloppet, 2 juli 

•  Jokkmokksdagarna, 

27–30 oktober 

På väg mot nästa butik möter 
Sandra ordningsvakten Kim, 
som hon stannar och pratar 
med en stund.  

 

 
 

HENNES STEG ÄR snabba när hon går mot 
nästa butik. Kim, som arbetar som 
ordningsvakt på Huges upphandlade 
bevakningsföretag Rapid, kommer fram 
och säger hej. 

– Hej! Hur går dagen? Är allt lugnt? 
frågar Sandra. 

– Det går bra, det rullar på bra idag, 
svarar Kim med ett leende. 

Efter några minuters prat avslutas 
samtalet och Sandra går in i nästa butik 
som ska få besök denna dag. Dörr
klockan plingar till. 

– Det är det här som är det bästa med 
det här jobbet: att skapa relationer och 
hjälpa till att utveckla butikerna i våra 
centrum. Vi har både en app och digitala 
möten där vi ger information till våra 
lokalhyresgäster, men inget slår det per
sonliga mötet! Då får jag så mycket mer 
till mig om vad butiksinnehavarna 
tycker och tänker om saker och ting, och 
jag är säker på att de känner likadant, 
avslutar Sandra. 
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PÅ DIN GÅRD 

Klara – färdiga – grilla! 
Grillarna i ditt område är framtagna – det är bara maten 
och det goda sällskapet som saknas. Här kommer tips 

och råd inför grillsäsongen. 

Text: Louise Lorander 

ÄNTLIGEN ÄR GRILLSÄSONGEN HÄR! I ditt område finns det flera grillar för 
dig och dina grannar att använda tillsammans med vänner och familj. 
Men för allas trevnad och säkerhet finns det en del saker du behöver 
tänka på när du använder de gemensamma grillarna. 

• Grillen får användas klockan 11–21. Visa dina grannar omtanke 

genom att hålla ljudnivån lagom så att alla trivs på innergården. 

• För att så många som möjligt ska kunna grilla när andan faller 

på får grillen användas max två timmar per sällskap. 

• Bara kol eller briketter får användas i grillen. Då blir lågorna 

lagom stora och glöden blir bättre och snabbare. 

• Häll inte T-sprit på lågor eller heta ytor. Det kan leda till att gas 

eller luftblandningen antänds och flaskan exploderar. 

• Ha släckredskap till hands, till exempel en hink med vatten, så 

att du kan släcka om olyckan är framme. 

• Släck grillen när du grillat klart. Briketter kan glöda på insidan 

fast du hällt vatten över dem. Om du kan hålla i kolen med fing

rarna är den kall nog att slängas. Låt annars grillen stå med lock

et på eller dränk kolen i vatten. Ett tips är att lägga aluminiumfo

lie i botten på grillen innan du börjar grilla. När glöden är släckt 

– vik ihop folien till ett paket och låt det stå ute till nästa dag. 

• Rengör grillen när du är klar med den. Avfall och matrester ska 

återvinnas och kastas på rätt plats. 

Det är förbjudet att grilla på din balkong eller uteplats på grund av 
brandrisken. Dessutom skulle rök och os kunna störa grannarna, så 
därför är inte heller elgrillar tillåtna. 

På Södertörns brandförsvars hemsida finns mer information och tips 
när det gäller grillning. Där kan du även kontrollera om det råder 
eldningsförbud. 

Spetsa till din grillning! 
De senaste åren har trenden att 

grilla grönsaker ökat, och en favorit 

hos många är idag grillad spetskål. 

Det går att variera smaksättningen 

med olika marinader. 

Så här gör du: 
Dela kålen en eller två gånger, men 

låt roten sitta kvar. 

Smaksättning 1: 
Blanda olivolja, pressad citron, 

honung och senap till en dressing. 

Pensla på och grilla tills kålen är 

mjuk. 

Smaksättning  2: 
Blanda olivolja med din sweet 

chilisås och pensla på spetskålen. 

Grilla tills kålen är mjuk. 

Smaksättning 3: 
Mixa olivolja med vitlök och pensla 

på. Salta och peppra under grill

ning. När spetskålen är mjuk, lägg 

upp den på ett fat och smula feta

ost och pinjenötter över. 
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Vad är ditt bästa grilltips?

Text och foto: Ola Jacobsen

Imran Midaev,  
Visättra
– Det viktigaste när det gäller 

grillning är att göra det ofta! 

Allt blir gott grillat: kött, lamm, 

kyckling, varmkorv, vad som 

helst!

Didem Yimaz,  
 Visättra
– För oss blir det oftast kyck

ling, lamm eller turkiska köfte, 

gärna med majs och spett 

med paprika och lök. Mitt bäs

ta grilltips är att grilla på en 

plats där barnen kan leka i när

heten medan maten  grillas.

-

-

-

Mohammad Azim,   
Visättra
– Jag gillar att grilla här på 

gårdsgrillen med familj och 

grannar. Det är enkelt att grilla 

så här nära  hemmet. Mitt bäs

ta tips är att grilla korv och 

grönsaker, eftersom de blir 

klara så snabbt.

-

Amjad Javid,  
Visättra
– Jag gillar att grilla köttfärs av 

kalvkött och göra kebab. Grill

ningen ger så mycket smak.

-

Jorma Fagerström,  
Visättra
– Mitt bästa tips är att alltid 

bara grilla med grillkol 

eller briketter, aldrig med 

pinnar och grenar. Det 

borde förbjudas. Själv 

grillar jag alltid med 

brikett er, det är bäst.  
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I   DITT  OMRÅDE 

Centrala Huddinge 

Det bubblar i centrum 
Efter pandemin går många butiker mot betydligt ljusa





re tider. I Huddinge centrum har flertalet butiker ökat 

antalet besökare med runt 30 procent. Flera nya buti

ker har också öppnat under våren och i slutet av april 

öppnade spännande An Cha Bubble Tea & Asian mar

ket i Huddinge Centrum. De serverar bubble tea med 

olika smaker och har plats för ett dussintal sittande 

kunder. Butiken rymmer även en del med asiatiska 

livsmedel såsom torra varor, såser, kalla drycker och 

frysta varor. 

Nu är det fullt hus i alla butiker – lagom till att 

sommarlivet börjar på Sjödalstorget och i närliggande 

Sjödalsparken. Närmast väntar Huddingedagen 

28 maj och nationaldagen 6 juni. Läs mer på sidor

na 3–5. 

”Skönt med nytt badrum” 
Det bankas och borras på Klockarvägen. Som 

sig bör. För nu är stambytet i gång i de första 

av de 109 lägenheterna på Klockarvägen 5 och 

7. Cirka 8 till 12 veckor tar arbetet i varje lägen

het. Då ingår nytt badrum, ny spis, ny köksfläkt 

med kryddhylla, nya ledningar för el, nya el

uttag och en säkerhetsdörr. Dessutom finns 

nytt kök och nya parkettgolv som tillval, vilket 

många hyresgäster väljer. Och som hyres

gästen Anna Utter konstaterade i förra numret 

av Värden: 

– Det ska bli skönt att få ett nytt badrum. Det 

jag har nu är gammalt och det ska bli bra att få 

en dusch i stället för ett badkar, det ger mer 

utrymme. 
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Parkera gratis med SL-kortet 
Huge tar hand om den nya 

infartsparkeringen med 160 platser 

vid Stuvsta station. Där kan du stå 

helt gratis när du betalar din resa 

med ditt SLkort – vilket gäller för 

minst 30 dagar. Tre laddstolpar 

finns på Byalagsvägen 2. 

Mera paket i flera boxar 
Postnord planerar för ytterligare 

en paketbox på Rättartunet 3 i Full

ersta. Samtidigt ser vi över Huges 

övriga hus och var det kan vara 

lämpligt att utöka med flera boxar. 

Nysanerat i Sjödalen 
Vindarna på Sjödalsvägen 11 och 

Sjödalsbacken 1 har tyvärr drabbats 

av asbestdamm från innertaken. 

Huge har nu sanerat vindarna 

– och öppnar tillfälligt upp – så att 

hyresgästerna kan hämta sina 

saker och tömma förråden. Där

efter kommer Huge att byta taken. 



Lekfullt sommartips 
Den populära lekplatsen på Kommunalvägen 24 har fått nytt liv. Flera 

lekredskap är renoverade och nu har hela lekytan försetts med härlig mjuk 

sand. Ett sommartips till er med leksugna barn! 

Poppis med säkerhetsdörr 
Med en bonus under vårvintern 

på tre kostnadsfria månader har 

många hyresgäster i centrala 

Huddinge valt att låta installera 

en trygg och tyst säkerhetsdörr. 

Bakom kampanjen står Secor 

– Huges leverantör av säkerhets

dörrar. Du som också vill ha en 

säkerhetsdörr beställer via kund



service – till en månadskostnad på 

114 kronor. 

Finlirat i Rättartunet 
Under våren fick Rättartunet 

11–17 i Fullersta nya linoleumgolv 

i trapphusen. Efter feedback från 

hyresgäster är nu även nya och 

välmålade golvlister på plats för ett 

bättre helhetsintryck. 

 Tack för hisstipset! 
Snart är de två nya hissarna på 

plats i det höga huset på Stuvsta

torget 2. Efter önskemål från hyres

gästerna byttes den lilla hissen 

först. Det blev bra! 

Fira nationaldagen i centrum! 
Den 6 juni blir det familjefest i 

Huddinge Centrum med flaggspel, 

ballonger och långbord. Huge 

bjuder på både aktiviteter och 

underhållning – håll utkik efter mer 

information i våra sociala kanaler. 
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I   DITT  OMRÅDE

Skogås/Trångsund 

Snart kan du sortera 
ditt matavfall 
Under 2022 ska samtliga hyresgäster 

i Skogås och Trångsund få möjlighet 

att återvinna matavfall. Arbetet med att 

ställa ut kärl påbörjas under maj och 

kommer att pågå etappvis under både 

sommar och höst. Mer information om 

detta kommer att skickas till dig när det 

blir din tur att sortera matavfall. 

Upprustning av  
48 lägenheter 
Fastigheten på Spelvägen 23 i 

Trångsund ska rustas upp. I 

huset finns 48 lägenheter som 

ska få nytt badrum, byte av 

vatten och avloppsledningar 

samt nya elinstallationer. Det 

finns också möjlighet att göra 

vissa tillval som nytt kök. 

Upprustningen planeras starta 

under senare delen av augusti 

2022 och beräknas vara klar i 

januari 2023. 
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Skogåsloppet lördag 4 juni 
Äntligen är det dags för familje

festen Skogåsloppet som stått på 

paus under pandemin. Lördagen 

den 4 juni springer både barn och 

vuxna en bana som går genom 

centrala Skogås. Anmälan görs på 

skogasloppet.se. 

Odlingslådor på plats 
I år ställer Huge ut odlingslådor på 

Laduvägen, Kullstigen, Härbre



vägen och Spelvägen, och du som 

hyresgäst kan teckna ett ettårskon

trakt, alldeles gratis. Hör av dig till 

odla@huge.se om du vill hjälpa 

till att öka både gemenskap och 

biologisk mångfald i våra områden. 

Odla gärna blommande växter, 

örter och kryddväxter som hjälper 

våra bin och humlor, men inga träd, 

buskar eller perenner. 

Träden vårdas 
Trädvård enligt Huges trädvårds

plan fortsätter. Det innebär att vi 

beskär trädkronor och tar ned 

träd. Nyplantering kommer att ske 

under hösten. 

Finare miljöhus 
Under våren har flera av Huges 

miljöhus i Skogås och Trångsund 

fått en utvändig renovering i form 

av målade ytskikt. 

Hissbyte 
Under april har hissen på Kull

stigen 14 bytts ut. 

Renoverade tvättstugor 
Tvättstugorna på Korpstigen 11–19 

och Spelvägen 2–20 har renoverats 

invändigt med nya fina ytskikt. 

Källarförråd renoveras 
Huge fortsätter arbetet med att 

öka tryggheten och trivseln i 

källarförråden. Just nu pågår total

renovering av förråden på Härbre

vägen 4, där golv, väggar och tak 

målas och belysning byts ut. Huge 

installerar också nya, säkrare förråd; 

nästa etapp är Härbrevägen 6–8. 

Även Spelvägen 2–8 och 10–20 har 

fått uppfräschade källarförråd. 

Övergivna cyklar blev pengar till Ukraina 
Huge rensar regelbundet ur cykel och barnvagnsrum i fastigheterna. För 

att försäkra sig om att det som rensas bort inte har en ägare sätts lappar 

på cyklar och i trapphus. Om ingen ägare gett sig till känna inom 6 månad

er forslas godset bort. Huge har nyligen tagit hjälp av företaget Cykelåter

vinning. De har hanterat all administration kring rensningen och tagit vara 

på cyklar oavsett skick för att återbruka eller återvinna dem på ett hållbart 

sätt. Detta har resulterat i en återbäring som Huge skänkt till Ukraina. 
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I   DITT  OMRÅDE 

Vårby 

Blommande träd och grönskande park 
I april fälldes träden i allén vid Svanholmsgången. Träden hade genom 

åren vuxit sig så stora att de dolde utsikten, stängde 

ute dagsljus och också skymde viktigt kvällsljus 

från belysningar. 

– Träden var inte bara för stora utan flera 

hade drabbats av olika sjukdomar. De påver

kade också fastigheterna och dagvatten

ledningar negativt, berättar LindaMarie 

Holmström, trädgårdschef på Huge. 





I höst planteras nya luftiga, lägre och 

blommande träd. De nya träden gör det 

lättare för annan lägre växtlighet att trivas 

och ökar den biologiska mångfalden. Arbetet med parken vid allén 

kommer att påbörjas under försommaren. Där blir det flera perenn

rabatter, ny grillplats och sittplatser i grönskande miljöer. 

Linda-Marie Holmström, 
trädgårdschef på Huge. 

Vill du också odla? 
I år ställer Huge ut 10 odlingslådor 

i Vårby Haga och du kan teckna ett 

ettårskontrakt, alldeles gratis, för en 

av lådorna. Maila till odla@huge.se 

om du vill veta mer. Odla gärna 

blommande växter, örter och 

kryddor som hjälper våra bin och 

humlor, men inga träd, buskar eller 

perenner. 

Full fart i 
upprustningen av 
Vårby Gård 
Första etappen av upprustningar 

pågår för fullt på Bäckgårdsvägen 

2–6 och blir klar i juli. I höst startar 

etapp två på Bäckgårdsvägen 

12–18. Under upprustningen reno

veras badrummen till en modern 

standardnivå med bland annat 

kakel från golv till tak, golvklinker 

och nytt sanitetsporslin. I köken 

sätts ettgreppsblandare in och det 

förbereds för diskmaskin. Det finns 

också möjlighet att göra flera tillval 

för kök under upprustningen. 

– En etapp tar cirka sex måna

der från start till mål, men arbetet 

vi gör inne i varje lägenhet tar bara 

drygt åtta veckor. Hittills håller tid

planen och allt flyter på smidigt. 

Det beror delvis på bra samarbete 

med entreprenören men också för 

att vi har en så bra dialog med alla 

samarbetsvilliga 

hyresgäster, 

säger Sandra 

Gojani, junior 

förvaltare i 

Vårby. 



Sandra Gojani,  
junior förvaltare i Vårby. 
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Renare rör 
Spolning av alla liggande stammar 

kommer att ske i flera fastigheter 

för att undvika stopp i avloppen. 

I Vårby Haga kommer arbetet vara 

klart i juni och sedan fortsätter 

arbetet i Vårby Gård. 

Mer ljus i garagen 
Under april byttes alla gamla arma

turer i garagen på Solhagavägen ut 

till LED. De nya armaturerna ger ett 

starkare sken och sparar dessutom 

energi. 

Nya elledningar 
i Vårby Haga 
Att ha drifts och personsäkra 

elinstallationer är viktigt både 

för dig som hyresgäst och för 

Huge som hyresvärd. I juni startar 

arbetet med att byta ut alla gamla 

huvudledningar som går igenom 

huset och fram till elcentralen i 

hallen. Ett nytt uttag till spisen i 

köket kommer också kopplas in. 

Arbetet planeras att pågå fram till 

augusti 2023. 

Nya undercentraler 
i Vårby Gård 
Under våren och sommaren 

kommer fyra undercentraler i 

Vårby Gård att bytas ut. Det görs 

för att modernisera värmesystemet 

och säkra funktionen och driften så 

att det alltid är lagom temperatur i 

din lägenhet. 

För att öka tryggheten har 
entréerna på Solhagavägen 
fått justerad belysning. 

Ljusare entréer 
På trygghetsdialogen i februari framkom det att entréerna på Solhaga

vägen upplevdes som mörka. Därför har lamporna direkt innanför 

entréporten justerats så att de tänds tillsammans med övriga lampor i 

trapphuset. Arbetet skedde i april. 

Radonmätning – check! 
Radonmätning har utförts i hela 

Huges bestånd i Vårby med över

lag goda resultat. 

Fina rabatter i Vårby Gård 
Utemiljön runt husen är viktig för 

trivseln och för den biologiska 

mångfalden. I och med upprustning

arna som pågår nu, men även kom

mande upprustningar, görs flera 

grönytor och rabatter om. Vilka 

förändringar som ska göras med

delas närmare projektstart. 

Dags att grilla! 
I år har flera nya grillar ställts ut i 

Vårby Haga och även i Örbrinken 

för alla Huges boende. På sida 18 

finns information om hur grillarna 

får användas men också härliga 

tips och recept. 

Nya fläktar på taken 
För att ventilationen i din lägenhet 

ska fungera på bästa sätt byts 

takfläktarna på flera fastigheter. De 

blir både mer energieffektivt och 

säkrar driften. 

25 



 

 

 

    

 

 

   

 

I   DITT  OMRÅDE 

Flemingsberg/Visättra 

Ta en fika hos Maria 
Färgglada bakelser, fräscha sallader och en naturlig mötesplats för 

besökare. Nya Marias café är ett välkommet tillskott i Flemingsberg 

centrum. 

– Här finns både bakverk, glass, smörgåsar och lättare lunch

alternativ som sallad, pasta och piroger för den som känner att det 

kurrar i magen, säger Ruaa som är ansvarig för Marias café. 

Caféet är öppet 7–19 på vardagar och 9–17 på helger. De tar även 

emot beställningar av tårtor och bakverk. 

Dags för  
en löprunda! 
2 juli arrangeras Flemings







bergsloppet – 1,5 km långt 

med start och mål vid 

kyrkan. Alla åldrar är välkom

na, loppet är gratis och alla 

får medalj. Bakom arrange

manget står Shabnam 

events & productions – med 

stöd av Huge. 

Barnens dag  
i Visättra 
Den 9 juli blir det extra mycket 

skratt och glädje i Visättra när Bar

nens dag arrangeras på Visättra

vägen. Initiativtagare är Stefan 

Karlsson som driver Facebook

gruppen Vuxen i Visättra. 



– I år blir det extra stort med 

många roliga aktiviteter. Jag har 

tidigare jobbat med barn under 

många år och brinner för att 

kidsen ska ha det bra, säger Stefan. 

Ännu är alla aktiviteter inte boka

de – men Stefan kan lova popcorn, 

korv, bullar, elbilsåkning, loppis, 

hoppborg, hinderbana och mycket 

annat. I första hand för barn mellan 

5 och 12 år. 

– Allt är gratis. Visättradagen ska 

vara inkluderande och öppen för 

alla, oavsett plånbok. Varmt väl

kommen, hälsar Stefan. 

Barnens dag 
När: 9 juli kl 12–16  

Var: Visättravägen 1–59 

Kostnad: Alla aktiviteter är 

gratis! 

Mera info: Facebook

gruppen Vuxen i Visättra 
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Försenat på Hälsovägen 
Vad händer med Huges nya hus 

med 209 hyresrätter på Hälso

vägen? Det enkla svaret är: försenat 

på grund av de stora markarbeten 

som pågår intill fastigheten. Utöver 

alla hyresrätter ska Huge även 

bygga flera butikslokaler och en 

förskola med plats för 160 barn. 

Byggstarten är nu planerad till 

2023. Det nya kvarteret blir ett 

modernt bostadsområde med fyra 

kvarter uppförda av Huge och tre 

andra fastighetsbolag. Mer info 

finns på www.huge.se/projekt. 

Nya rör och element 
Under sommaren fortsätter 

arbetet med att byta värmerör och 

element på Diagnosvägen 9 A–E 

och 11 A–E samt Terapivägen 4 A–H. 

Totalt berörs 327 lägenheter som 

snart får ett jämnare inomhuskli

mat och en luftigare ventilation. 

Arbetet utförs under april–oktober 

2022. 

Nytt i entrén på Visättra-
vägen 49 
Efter händelsen på Visättravägen 

49 har Huge nu ordnat med nya 

glaspartier och plåtar vid entrén. Nu 

är även den nya dörren på plats. 

Fint för studenterna 
På Röntgenvägen 5 fortsätter 

arbetet med att renovera 266 

studentlägenheter och tre lokaler. 

Bland förbättringarna märks 

moderna kök och badrum, nya 

fönster, nytt tak, ny ventilation samt 

ny el med jordfelsbrytare. Under 

renoveringen bor studenterna kvar 

i sina lägenheter – med tillgång till 

extra studierum. 

Städdags – märk upp din cykel 
Under våren och sommaren städas 

cykelrum och barnvagnsrum. Då 

rensar Huge även bort cyklar som 

saknar tydlig ägare och cyklar som 

är trasiga. Om du har en cykel i 

cykelrummet – märk upp den med 

ditt namn på en lapp så får den 

stå kvar. 

Nya hissar i Visättra 
Under hösten byter Huge till 

nya, moderna, energisnåla och 

bekväma hissar i flera hus. Med 

start i augusti följer hissbyten på 

Visättravägen 35, 37, 41, 43, 45 och 

47. Du som berörs får veta mera via 

trapphusinformation och epost. 

Gula gången på G 
Snart är den klar – gula gången i 

Flemingsberg. Med ny belysning, 

ny gångväg och nya träd för ökad 

trivsel och trygghet för den som 

rör sig i kvarteren. 

– Under våren gör vi små juste

ringar på markanläggningen, och 

kompletterar med några växter 

och ett träd som inte hanns med 

innan tjälen gick för djupt i vin

tras. På kommunens mark återstår 

lite större arbeten, säger Huges 

projektledare Lars Rundqvist. 



Starka dörrar i stål 
Många utrymmen kräver starkare 

och säkrare dörrar för att stå emot 

hårt slitage. Därför byter Huge 

löpande till ståldörrar i exempelvis 

elcentraler och fläktrum. 

Jämnare värme i höst 
Huge renoverar och bygger 

nya undercentraler i sex hus på 

Terapivägen och Diagnosvägen. 

Samtidigt dras nya rör för fjärr

värme fram i källare och garage, 

Arbetet planeras vara klart framåt 

hösten – då kan hyresgästerna se 

fram emot en jämnare värme och 

en lägre energianvändning i husen. 

Under pågående arbete håller 

garaget på Terapivägen 4F stängt. 

27 





http://www.huge/projekt


POSTTIDNING B 
Avsändare: 
Huge Bostäder AB 
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Vill du odla på gården? 
Odlingsintresset hos våra hyresgäster är 

stort och på flera av våra gårdar finns möjlig 

het att odla. I maj startade en gratis odlings 

kurs för våra hyresgäster i Flemingsberg och 

Visättra. Vår hyresgäst Amal Shehadeh är 

ansvarig för kursen, hon bor i Visättra och 

har stor erfarenhet av odling. Vid hennes 

sida finns Huges trädgårdschef Andreas 

Ericsson som är redo att ge sina bästa tips. 

Läs mer om våra odlingsmöjligheter på 

huge.se/odla 

https://www.huge.se/odla

	Värden nr2 2022
	Innehåll 
	Reportaget
	I centrum
	Hemma
	Mötet
	Lilla reportaget
	I ditt område


