
SVENSKA BOSTÄDER VILL RIVA
HALVA CENTRUMHUSET
Det långa huset på Halmstadsvägen med
bl.a. Konsum och vårdcentralen samt ett
antal butiker behöver renoveras. Den övre
delen vill SB helt utplåna och ersätta med
ett bostadshus.
Samma sak gäller för tegelhuset längre upp på
gatan. Byggnaderna är i dåligt skick, delvis
vattenskadade och  lokalerna är svåra att hyra
ut, säger SB.

Detta stämmer dåligt med vad man ser när
man passerar på gatan utanför –  samtliga
lokaler i centrumhuset är faktiskt uthyrda.

Däremot verkar SB vara tvungna att hålla
hyrorna på en rimlig nivå för att överhuvud
taget kunna hyra ut lokalerna.

Kan det vara så att SB skulle tjäna mer på att

riva och bygga nytt än att renovera och bevara
den ursprungliga 50-talsmiljön?

För oss som bor här – och säkert alla som bryr
sig om stadsmiljön – är det uppenbart att det
låga huset mot Halmstadsvägen och det höga
bostadshuset är två delar i en sammanhållen
helhet.

Betänker man dessutom att skapandet av nya
bostäder i Björkhagen ger förutsättningar för
fler företag att etablera sig här är det inte
speciellt välbetänkt att riva små butikslokaler
som skulle passa bra i framtidens Björkhagen.

Stadsbyggnadskontorets ”Startpromemoria
för planläggning av Björkhagens Centrum”
överlämnar tjänstemännen nu  till politikerna i
Stadsbyggnadsnämnden.

Läs mer på sid. 2.

Stadsbyggnadskontoret har utarbetat ett förslag
till förtätning av Björkhagens centrum som skulle
innebära rivning av dessa två hus på
Halmstadsvägen. Start-PM skickas nu vidare till
politikerna för beslut. Vår styrelse kommer att
bevaka den fortsatta behandlingen av ärendet.
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Planförslaget innebär att Björkhagens
Centrum förtätas med ca 140
hyreslägenheter . Utöver bostäder
föreslås en upprustning av allmänna
platser, ökat antal lokaler för  verksam-
heter samt en ny T-baneuppgång.

Björkhagen är ett av de områden som i
översiktsplanen utpekas som den centrala
stadens utvidgning. Det är områden som under
de senaste åren blivit allt mer attraktiva. De
ligger nära innerstaden, har god kollektivtrafik
och är förhållandevist glest exploaterade . De
kan utvecklas för att i framtiden bli delar av
innerstaden.

Byggnader och fastigheter i Björkhagen har ur
kulturhistorisk aspekt inventerats och
klassificerats av Stadsmuseet. Det finns fyra
olika klassningsgrader: blå, grön, gul och grå.
Blå betyder ett mycket högt kulturhistoriskt
värde – byggnadsminne – medan grå ges till
byggnader som saknar kulturhistoriskt värde.

Stadsbyggnadskontoret konstaterar att

byggnaden på fastigheten Duggregnet 7 vid
Halmstadsvägen är grönklassad, vilket innebär
att den har särskilt högt kulturhistoriskt värde.

I ett annat stycke  sägs att ”Björkhagen som
helhet är kulturhistoriskt intressant med flera
byggnader som är kulturhistoriskt klassade.
Bebyggelsen har en sammanhållen arkitektonisk
gestaltning men varierar i höga och låga bygg-
nadsvolymer. Utmärkande för Björkhagens
Centrum är det höga skivhuset. De kultur-
historiska värdena är därför viktig att studera
och beakta i det fortsatta planarbetet.”

 kulturhistoriska värden och
samtidigt föreslå rivning av en byggnad som har
särskilt högt kulturhistoriskt värde ser inte ut att
gå ihop. Det kan finnas anledning att i ärendets
fortsatta behandling övertyga beslutande
politiker att så också är fallet.

Stadsplanerare Sandra Öhrström på
Stadsbyggnadskontoret har försäkrat att vi
under samrådet och granskningen kommer att
få möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Styrelsen återkommer i ärendet efter nyår.

Stadsbyggnadskontoret planerar för
nya bostäder på Halmstadsvägen

START-PM FÖR BJÖRKHAGENS CENTRUM

För att hitta mer information sök på
Stadsbyggnadskontorets hemsida:
bygg. stockholm.se

Planerad nybyggnation
inom de röda linjerna.



Den inledande presentationen av
deltagarna klarades av utan större
överraskningar eftersom alla var bekanta
sedan många tidigare möten.

Det finns ett standardprotokoll för  dessa
tillfällen. Först på listan stod de boendes
önskemål och behov gällande 2016.

 är en återkommande
fråga. Cykelrummen på plan K1 är ofta överfulla
och det utrymme i ett gammalt skyddsrum som
finns på plan K2 är väldigt svåråtkomligt.

Problemet förvärras av att det är krångligt att
få upp cykeln ut i fria luften, uppför en trappa
och genom ett antal portar.

Den nya trappan på utsidan av huset som är
nästan färdig blev föremål för intensiv kritik: för
smal, för brant och för trång vid passage av
dörren.

Speciellt för dem som dagligen använder
cykeln behövs  ett låsbart och inbrottssäkert
cykelstall utomhus. Det skulle kunna placeras
vid rondellen på baksidan ,alternativt under
gångbron mellan huset och tunnelbanan.

 behöver fräschas upp..
Medlemmarna anser att belysningen är dålig,
växterna illa skötta och  att platsen är ful i
största allmänhet.

 måste handikappanpassas
bättre. Man ska kunna ta sig med rullator från
porten och ut på gatan utan att hindras av
trösklar och höga trottoarkanter.

. Mötet ansåg att vi skulle
bjuda in hyresgästerna i de nya fastigheterna på
baksidan att ingå i vår lokala hyresgästförening.

Plats: den nya
miljöstugan som bör vara klar då. Avsikten är att
verka för en god sopkultur och informera om
hur sorteringen av sopor ska gå till.

Julgranar tas om hand och alla barn som
lägger sopor i rätt kärl får en present. En
festkommitté utsågs som ska ordna med glögg
och pepparkakor samt lämplig dryck  till barnen.

 kommer tillbaka. Söndag
24 maj blir det grillfest för boende i vita huset
samt hyresgäster i de nya fastigheterna på
baksidan. Styrelsen får i uppdrag att vid
inledningen av nästa år tillsätta en festkommitté
som organiserar festen.

 för 2016. Mötet
godkände styrelsens förslag som innehöll
följande: Bladet 10.000 kr, möten 2000 kr,
övrig administration 1000 kr, julgrans-
plundring 1000 kr och grillfest 3000 kr.

Styrelsen får i uppdrag att ta reda på när
arbetet med nya galler för källarförråden ska
inledas.

Det har förekommit att utomstående hittats
sovande på källarplan K2. Styrelsen  ska
uppmana Daniel Nilsson på Svenska Bostäder
att vidta åtgärder för att se till  att detta inte
upprepas i framtiden.

Bomötet 23/11
samlade ett
tiotal deltagare
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I LONDON
hittade Magnus Jonsson den här
praktiska cykelförvaringen. Den är låsbar
och har plats för sju till åtta cyklar. Något
för Svenska Bostäder att satsa på?

uteblir tyvärr. Kristin
och Magnus flyttar till
Australien på två år.
Välkomna tillbaka!



Redaktionens förslag på ett julgodis med
internationell touch. Det finns en italiensk
förlaga, här i en mer hemvävd variant. Det
är faktiskt möjligt att  på egen hand  få till
dessa läckra bollar med smak av nötter
och choklad.

Bakchoklad som ingår i receptet hittar man i
butikens  bakavdelning. Kvalitén är högre än
den gamla blockchokladen. Kakorna är lite
tjockare och enklare att jobba med än vanliga
chokladkakor.

Ingredienser
100 g bakchoklad, mjölk-
200 g bakchoklad, mörk
100 g Nutella eller liknande
140 g hasselnötter
20 g smör

 och skala nötterna.
Ta undan ett 40-tal och
hacka resten ganska fint.

 den hackade mjölkchokladen i en skål.
Snabbast går det i mikron. En minut på 600
grader i min mikro. Kolla efter halva tiden att
chokladen smälter bra, rör om och låt den
fortsätta tiden ut eller så länge det behövs.

Chokladen får inte brännas vid, då måste den
slängas. Avsluta innan allt är helt smält och låt
det sista bli klart av den värme som finns kvar i
skålen.

GOD JUL!

BACI
KYSSAR på italienska

 Det går naturligtvis också bra att smälta
chokladen på traditionellt sätt i vattenbad, men
det tar lite längre tid.

 ner smöret i den smälta chokladen.
 de hackade hasselnötterna och Nutella

med den smälta mjölkchokladen.
 i cirka 20 minuter tills smeten

stelnat.
 bollar av smeten

och försök få dem så små
som möjligt. Ställ bollarna
på ett bakplåtspapper.

 en rostad, skalad
hasselnöt på toppen av
varje boll.

 bollarna i frysen i cirka 20 minuter.
 och smält den mörka chokladen.
 bollarna i

chokladen. Håll bollen
med en gaffel och använd
en annan gaffel till att måla
choklad på bollarna, även
på bollens botten . Skrapa
av överflödig choklad
undertill med gaffeln.

 de doppade bollarna på bakplåtspapper
och låt chokladen stelna.

 bollarna i en liten bit aluminiumfolie.
 svalt men inte kallt.


