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SKÄRHOLMEN

Marcella Hitti med barnen Michel
och Milisa är några av alla de
hyresgäster som uppskattar den
nya parken.

Skärholmens senaste
En playa med bästa so
Lagom till sommaren blev
Skärholmsterrassen en ljus
och modern lekplats för alla.
Platsen som förenar bostadsområdet med centrum
har blivit mer välkomnande.
– Terrassen är en väg hem
för många boende i området.
Den har tidigare upplevts
som otrygg men har nu

blivit en
playa som
lyfter fram
medelhavstanken som
fanns när
de vita huMikael Källqvist,
sen ritades
förvaltningschef
för 50 år
sedan, sa Mikael Källqvist,
förvaltningschef på Stock-
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holmshem, när Flamingoparken invigdes i augusti.
Bästa som hänt
När Stockholmshemmet
hälsade på i somras sjöd det
av liv på terrassen.
– Det här betyder mycket
för Skärholmen. Det är så
bra att man gör något för
alla barn i området. Det

SKÄRHOLMEN

Flamingoparken från ovan.

När Flamingoparken öppnade på Parkernas dag i somras blev möjligheterna till
lek bättre för de minsta.

tillskott:
lläge
blev verkligen jättebra, säger
Marcella Hitti som bor på
Äspholmsvägen och själv är
uppvuxen i Skärholmen.
Att hon blir en stadig
besökare i Flamingoparken råder det inget
tvivel om. Barnen Michel
och Milisa kan knappast få
nog av vattenlekarna med
kompisarna.

– Det här är nog det bästa
som hänt här! Det är lätt att
nya aktiviteter bara riktar
sig till äldre och att barnfamiljer inte gör sin röst hörd
eftersom många av oss inte
är engagerade i Hyresgästföreningen. Men här kan
alla vara: barn, föräldrar och
pensionärer säger hon.
Flamingoparken är ett
samarbete mellan Stockholms stad och Stockholmshem. Syftet har varit att
skapa en mötesplats för de
boende och göra en plats
som känts öde och otrygg
välkomnande igen.
– Det här är ett bra
exempel på hur man får en

gemensam yta för alla att
smälta samman med boendet.
Ett annat sådant exempel är
fotbollsplanen här intill och
trädgården på terrassen som
hyresgästerna sköter
om själva,
säger May
Sabel, förvaltare i
området.
Och just
May Sabel,
förvaltare
närheten
uppskattar
Marcella och barnen.
– Att bara kunna gå ner
på gården är jättebra.
Barnen älskar att de har ett
nytt ställe att leka på.
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Hundra kvadratmeter trädgård
Precis utanför fönstret hos
Ayhan och hans grannar på
Äspholmsvägen har Stockholmshem anlagt en trädgård
dit alla är välkomna.

OM DU BEHÖVER KONTAKTA OSS

Efter sommaren kunde man
skörda jordgubbar, rädisor,
tomater, gurka, koriander,
zucchini, persilja, krusbär och
mycket mer. Ayhan Mermer
vill visa att allt kan växa.
– Här träffas man och
pratar. Vi lär av varandra
och barnen tycker att det
är spännande och vill gärna
hjälpa till – det kan inte bli
bättre, säger Ayhan.
Han och många grannar
har jordbrukarbakgrund och
de skilda erfarenheterna gör
att grödor från hela världen

Karoline Löfstedt, parkförvaltare
på Stockholmshem, och Ayhan
Mermer i koloniträdgården.

nu växer här.
Redan är åtta familjer
engagerade och fler intresserar sig när de ser odlingarna.
– Planen är att utöka från

Felanmälan
Bredbandskundtjänst
08-508 39 050
08-508 39 090
Mån–tor 07–16, fre 07–14
Övriga tider 08-660 82 00 (Akuta fel, Jouren)

år till år, förklarar Karoline
Löfstedt, parkförvaltare på
Stockholmshem. Det här har
blivit en viktig plats för våra
hyresgäster.

Störningsjouren
08-658 11 60
Fre–lör 20–04
Sön–tor 20–03

De van
anmäle ligaste felen
r du en
klast på
stockho
lm
– dygne shem.se
t runt!

Förvaltning, underhåll, tillval, störningsärenden dagtid
Mån–tor 08.15–16, fre 08.15–15
Distrikt Sydväst: 08-508 39 053, Måsholmstorget 16, Skärholmen C
Växel
08-508 39 000
Mån–tor 08.15–16
Fre 08.15–15

Kontrakts- och hyresbetalningsärenden, bostadsuthyrning,
lokaler (kontor, butik, lager, hobby)

Stockholmshemmet är en informationstidning för AB Stockholmshems hyresgäster. Adress: Hornsgatan 128.
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Ansvarig utgivare: Olle Torefeldt. Redaktör/texter: Olof Klingvall. Grafisk form: Citat. Tryck: Edita Västra Aros.
Foto: Bengt Alm om inget annat anges.

4 Stockholmshemmet Special – Skärholmen Hösten 2012

