
Var’e inte en
tunnel här?

Jo, förut.
Nu blir det en
trappa istället.

Den nya yttertrappan (röd) går
utmed husfasaden söderut.

Trappan inomhus från K1
upp till entrén (grå).

Gropen utanför porten mot baksidan ska bli
till en trappa. Här ska det gå att dra upp sin
cykel till markplanet lite enklare än som nu
via trappan från källaren till entrén. Den nya
uppfarten blir inte riktigt lika brant, även om
skillnaden inte är alltför dramatisk.

Så här stor – eller liten – blir differensen.

Den nya cykeluppfarten

Styrelsens
möte den 29
september
behandlade
frågor om
ordning och
säkerhet här
i huset.
Se sista sidan.

Lena Heyman, Patrik Sallhed,
Magnus Jönsson och Birthe Galt.
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I fyra år har vi nu levt i eller alldeles intill
en byggarbetsplats. Det började med
stambytet som startade hösten 2011,
fortsatte med fönsterrenoveringen 2013
och strax därpå var det dags för bygget
på den gamla parkeringen.

I och med att de nya husen nu ska vara i stort
sett  inflyttningsklara kan vi förhoppningsvis
skönja slutet på en ganska mödosam tid. För att
få en bild av det aktuella läget har vi pratat med
Svenska Bostäders projektledare Karin Ståhl.
Garaget under skolan
Här renoveras och det på ett ganska högljutt
sätt. Hyresgäster har klagat över störningar
nattetid.

– Garaget ingår inte i mitt projekt men det jag
vet är att delar av bjälklaget har åldrats och
måste bytas ut. En ”vattenjet” spolar bort
gammal betong från armeringen så att ny betong
därefter kan gjutas på. För att inte störa
lektionerna i skolan under dagtid görs jobbet på
kvällar och nätter, vilket betyder att ni som bor i
huset blir påverkade istället.

Grovsopor
Hur blir det med den nya miljöstugan vid
vändplanen?

– Den är bara till för er som bor på
Björkhagsplan 9 eftersom vi var tvungna att riva
den gamla. Exakt datum när den blir klar vågar
jag inte säga, men förhoppningsvis i början av
november. Det hänger ihop med att vi måste få
marken intill klar så att sopbilen har plats
komma upp och vända.
Utgång för cyklar
Kulverten där vi ledde våra cyklar ut från
källaren är nu ett minne blott. Istället ska
utgången leda till en ny trappa på baksidan
av huset.

– Trappan från källaren blir som en vanlig
källartrappa. Den blir inte speciellt flack
eftersom utrymmet begränsas av en reserv-
utgång från skolans lokaler. Förhoppningen är
att trappan är klar i slutet av oktober.
Huset på Malmövägen
Blir det några spännande butiker i det nya
huset?

– Det blir två mindre kontorslokaler på
gatuplanet, men varken kafé eller butiker. Tolv

Projektledaren för bygget ger lägesrapport

Karin Ståhl



Traditionsenligt genomfördes
Björkhagens festdag den 30 augusti på
gården vid Höganäsvägen. Loppis-
borden stod som spön i backen och
många affärer avklarades under dagen.
I ett garage serverades såväl sushi som
piroger till hungriga festivalbesökare
och från scenen hördes toner av allt
mellan visa till rock.

Allt är ett arrangemang av styrelsen i
lokala hyresgästföreningen
Björkhagen 2 där i synnerhet Uffe
Eriksson är en drivande kraft.

Magnus Jonsson

Björkhagens festdag

Foto Magnus Jonsson

På Björkhagens festdag framträdde bland andra
Ekå-kören under ledning av Marie Egnell.

Ventilproblem avhjälpta
De nya ventilerna i sovrummen som installe-
rades i samband med fönsterrenoveringen har
förorsakat besvär för vissa hyresgäster.
Hemma hos Monica Hallberg var det ett
ständigt vinande och tjutande ljud så fort det
blåste litegrann samtidigt som kalluft
strömmade in och störde hennes nattsömn.
Efter att Monica klagat hos bovärden
genomfördes ett pilotprojekt för att avhjälpa
besvären.
Lösningen var att helt enkelt lägga in en
dämpande fyllning inuti själva ventilen med
resultat att luftgenomströmningen minskade
och missljuden upphörde.
Den som har liknande problem kan vända sig
till bovärden för hjälp.

lägenheter, hälften tvåor och hälften treor samt
på plan två sju studentlägenheter med lite
varierande storlek.
Lägenhetsvisning
När kommer den utlovade visningen av de
nya husen?

– Det kan dröja ytterligare ett tag.
Anledningen till att jag velat vänta är att vi inte
kan ta in en massa folk på arbetsplatsen.
Skanska jobbar hårt med säkerhetsfrågor på alla
sina byggarbetsplatser, så det krävs både hjälm,
skyddsskor, väst, glasögon och handskar för att
få gå ut på arbetsplatsen. Och det kan vi helt

enkelt inte administrera för särskilt många åt
gången. Så vår tanke är att vänta tills hus 3, det
närmast er, blivit lite mer färdigt. Då kan vi
använda den brandutrymnigsdörr som finns på
gaveln, precis som vi gjorde vid visningen för
tilltänkta hyresgäster i våras.
När blir allt klart?

– Svebos jobb med de nya husen avslutas före
jul. Däremot är det inte säkert att staden hinner
få gatorna färdiga innan vintern slår till. När det
blir kallt kan man inte längre lägga asfalt. Vad
beträffar garaget får vi nog vänta en bra bit in på
det nya året.

Fyllning som minskar
luftgenomströmningen.



Sylta, safta, musta, torka, smaka,
njut för tusan! Lägg in, lägg ut, kom
ut (när du ändå håller på) som
matnörd på sociala medier och visa
upp skörden och ditt perfekta kök. En
rustik skärbräda, ett glas rött och
några kvistar kryddgrönt. Är det inte
förförande?

Hösten är här och tidningshyllorna
i butikerna bågnar av alla tips på hur
vi ska ta tillvara naturens läckerheter.
Och visst blir vi inspirerade, för vi vet
att vacker, nyttig och god mat ger oss
energi och lust, och vi kämpar på för
att få till det även om vardagen
kanske oftare bjuder på falukorv än
ugnsbakade getostfyllda fikon.

Men oavsett vad som står på
bordet så är hösten här. Sköna hösten
2015 med sin klara höga luft,
supermåne och vatten på Mars men
också fruktansvärda hösten 2015
mitt i brinnande flyktingkris. Under
årstiden då vi är vana att gå i ide
behöver vi göra precis tvärt om. Se
bortom horisonten, vidga vyerna,
tänka nytt och kanske större. Tider
som dessa sätter de där fikonen i ett
välbehövligt perspektiv.

För vi kan ibland behöva bli
påminda om att vi har tur.

Vi har någonstans att bo. Vi är
varma. Vi är torra. Och falukorv är
förresten riktigt gott.

Kristin Groth Fo
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Brandsäkerhet
Efter en mindre brand på skolgården kontak-
tade styrelsen Svebo för att be dem gå igenom
rutiner och färdvägar med Stockholms Brand-
försvar som verkar ha svårt att hitta rätt till vårt
hus och komma fram i tid.  Förvaltaren har lovat
att gå vidare med frågan.
Förvaring av cyklar
Det ena cykelrummet på plan K1 är överfullt
medan det finns gott om plats i det andra.
Kanske går det att fördela platserna jämnare.
Ett tomt rum på plan K2  skulle också kunna
användas som extra cykelförråd. Ska diskuteras
med förvaltaren Daniel Nilsson.
Belysning och portlåsning
Patrik ska be Daniel undersöka möjligheten att
förbättra belysningen på baksidan liksom hur
man släpper in gäster efter tio på kvällen. Den
yttre porten som låses kl. 22 saknar porttelefon
och kodlås.
Säkerheten i huset
Kameror – trygghets – har installerats på
källarplanen samt i brandtrappan.
Störningsjouren har gått ronder i huset och
tyckt sig märka att ordningen blivit bättre.
Evelin Taheri från Hotellhem besöker huset ofta
och har träffat samtliga hyresgäster på plan 2–4
för att informera om vilka regler som gäller för
sophantering och ordning i allmänhet.
Hotellhem har även erbjudit den familj som
tidigare ställt till problem en alternativ bostad.
Det har blivit lugnare i huset. Styrelsen ska även
kolla möjligheten att låsa källaren efter kl 23.
Gemensam aktivitet
Styrelsen fortsätter att fundera på en aktivitet
som planeras att genomföras en solig
eftermiddag eller  kväll i maj nästa år.

Styrelsemöte hemma hos Birthe

Birthe Galt, Jenny Lindahl och
Monica Hallberg.


