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Åsa är
verksamhetsledare
på aktivitetshuset
i Hässelby

Träffpunkten
Mittibyn

Vi vill göra Hässelby
ännu bättre!
Det finns redan mycket som är bra
här i Hässelby. Men det finns saker
som kan bli bättre. Därför gör vi sedan
2008 extra insatser i stadsdelen.
Det handlar mycket om olika
åtgärder för att öka trivseln och trygg
heten i våra hus och på våra gårdar.
Men också om samarbeten med stadsdelsförvaltningen, föreningar, skola
och dig som bor här.
I det här specialnumret av Stockholmshemmet berättar vi mer om vad
vi gör i Hässelby just nu – både själva
och i samarbete med andra.
INGELA LINDH, VD
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FAKTA MittiByn
Adress: Hässelby Torg 10,
i centrum.
Öppet: Mån–to 10–22,
fre 10-16, lör 14–22, sön 12–20.
Tel: 08-759 50 90
Hemsida: www.mittibyn.info
Här finns: Lekrum, bibliotek,
café, kursverksamhet, vävstol,
och mycket annat.

• På Fyrspannsgatan invigs en gemensamhetspark med kolonilotter och
växthus under våren.
• För att samordna trygghetsarbetet i
Hässelby deltar Stockholmshem i ett
samarbetsprojekt mellan fastighetsägare
i området och Stadsdelsförvaltningen.
• Vi gör snabbare insatser vid störningar.
En särskild handläggare kommer att
fokusera på störningar och följa upp dem
omedelbart
och kontakta
inblandade
hyresgäster.

Haidar Selman besöker ofta aktivitetshuset Mittibyn. Här kan han spela biljard,
men framförallt repa med sitt band.

Välkommen till Hässelbys
nya mötesplats
Var kan man spela biljard, sy, lyssna
på musik, väva, spela schack och
hänga med kompisarna? På aktivi
tetshuset MittiByn i Hässelby gård
förstås.
Huset är nu öppet och hälsar dig
som bor i området hjärtligt välkommen.
Aktivitetshuset MittiByn öppnade i höstas
på initiativ av Stockholmshem, Familje
bostäder och Svenska Bostäder. Tillsam
mans sponsrar bolagen en förening som
driver verksamheten. Verksamhetsledaren
Åsa Magnfors berättar:
–Vi vill vara en mötesplats för alla i
stadsdelen. Det är alla som bor här som

Det här gör Stockholmshem
i Hässelby just nu

själva bestämmer vad som ska hända i huset.
Det är roligt att hässelbyborna redan har
kommit med så många bra idéer.
Åsa drar fram en lång lista på över allt
som pågår i huset: Kroki-kurs, Afrikanska
trummor med Albert Taabu, Stickjunta och
”Mammahäng”. Och så kurser för ungdomar
med teman som ”Din gränslösa kraft”.
–Mångfalden är vår styrka, menar Åsa.
Vi ska ha mycket på gång, men man ska
också kunna titta in här spontant.
Det trevliga fiket är därför hela verksam
hetens medelpunkt. Här står alltid kaffepan
nan varm och det är bara att slinka in.
Haidar Selman är 18 år och tar studenten
i vår. Han är en av de ungdomar som enga

• En upprustning av
källargångar
och röjning
av allmänna
utrymmen
pågår för fullt.
Åsa Magnfors,
verksamhetsledare

gerat sig i verksamheten MittiByn.
–Jag är med i ett band och vi spelar här,
berättar han. Vi har byggt en studio här i
huset där kan alla som vill kan få hjälp att
spela in musik.
Det är kul att vara här och träffa sina
kompisar. Han kommer att vara här mycket
framöver, berättar han.
Åsa är full av idéer för framtiden. Hon
hoppas bara att fler ska hitta till aktivitets
huset på Hässelby Torg 10.
–Det känns som att vi redan nått fram
till dem som ville ha ett sådant här hus.
Nu välkomnar vi alla andra också – de
som kanske inte vet hur mycket kul som
händer här.

• För att skapa
tryggare
utemiljöer
förbättrar vi
belysningen
på parkvägar
och röjer i
växtlighet och
tar bort vissa
buskar.
• Genom så kallade trapphusmöten ges
alla våra hyresgäster möjlighet att träffa
personal och lämna synpunkter. Personal från Stockholmshem finns på plats
i trapphuset och man kan komma förbi
spontant. Håll utkik efter tider på
anslagstavlan i porten.

På Kvarnhagsgatan och Beata Sparres
gränd pågår sedan en tid omfattande
byggnadsarbeten i Stockholmshems
fastigheter som dessvärre dragit ut
på tiden.
Det är på Kvarnhagsgränd 55–105 och 72–
108, och Beata Sparres gränd 2–4 och 5–31
som Stockholmshem ju nu bland annat byter stammar och gör källarupprustningar.
–Det har dragit ut på tiden och många
boende är med all rätt trötta på störningarna, säger Stockholmshems förvaltare
Mikael Holmström.
Ombyggnaderna har dessvärre tagit
längre tid än beräknat, berättar han.
–Det blir klart i etapper och vi räknar
med att det mesta är färdigt nu i april.
De boende har saknat normal tillång

till sina källarförråd, vilket förstås varit
bökigt. Många har också upplevt sig störda
när byggjobb startat i husen tidigt på
morgonen.
–Vi har bilat,
alltså hackat i
betongen, inne
i husen och det
låter förstås väldigt mycket, men
när vi är klara
kommer många
förhoppningsvis märka stor
skillnad – till det
bättre.
Mikael Holmström,
förvaltare

Om du behöver kontakta oss:
Felanmälan
Akuta fel, Jouren
Störningsjouren

08-508 39 050
08-508 39 000
08-508 39 000

Förvaltning, underhåll och tillval,
störningsärenden dagtid		
Distrikt västerort
08-508 39 051

mån-tor 07-16, fre 07-14
övriga tider
fre-lör 20-04, sön-tor 20-03

mån-tor 08.15-16, fre 08.15-15
Maltesholmsvägen 136, Hässelby

Växel
08-508 39 000 mån-tor 08.15-16, fre 08.15-15
Kontrakts- och hyresbetalningsärenden,
bostadsuthyrning, bredbandskundtjänst, lokaler
(kontor, butik, lager, hobby)
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