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BAGARMOSSEN

Bloggaren som går m
När Anders flyttade till
Bagarmossen fick han
tidningarnas negativa bild
av området uppmålad för
sig. För att lyfta fram allt det
positiva och bra som händer
i området, startade han en
egen blogg som blivit ett
begrepp i Bagis.
”Blogg”. Många tänker
säkert på en slags ”dagbok
på nätet” som på allvar
slog igenom för några år
sedan. Stockholmshemmet
har träffat en bloggare som
inte skriver om sig själv och
bara skriver positiva nyheter.
Och framförallt: bara om
Bagarmossen.
På Rusthållarvägen i
Bagarmossen bor Anders

Engström tillsammans med
fru och två döttrar. För fem
år sedan flyttade familjen
från Solna till Bagarmossen
men fick inte bästa tänkbara
intryck av området.
– När man sökte på Bagarmossen på nätet fick man
en väldigt tråkig bild. Jag
tänkte: ”Men kan det verkligen vara så här negativt?”
Mycket att berätta
Under pappaledigheten rörde
han sig mycket i området
och upptäckte att verkligheten var en helt annan än
den man får genom att läsa
lokaltidningarna.
– Det finns så mycket
positivt att berätta om här i
Bagarmossen så jag startade
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en blogg, Bagisbloggen. Det
började med små iakttagelser
i vardagen, men växte, berättar Anders.
Engagerar i Bagis
Googlar man på Bagarmossen dyker Bagisbloggen upp
som fjärde sökträff. Av 3,3
miljoner. Ett av målen med
bloggen är just att man ska
använda den som källa till
information om området.
– Många nyinflyttade
har hittat bloggen och
många som redan bor här
också. Det finns massor av
engagemang här och jag
vill att bloggen ska vara
en kanal för alla som bor
och verkar i Bagarmossen,
säger Anders.

BAGARMOSSEN

Anders Engström driver Bagisbloggen – en blogg med fokus
på allt det positiva som händer i
Bagarmossen.

Tyckte du till?
För några veckor sedan
genomfördes Boendedialogen
i centrum. Många var det
som kom och tyckte till om
framtidens Bagarmossen.
Nu börjar arbetet med att
bearbeta alla synpunkter
och förslag. Nästa vår återrapporterar vi vad som gjorts.

mot strömmen
Från att bara skrivit själv i
bloggen har nu Anders gästskribenter som bidrar med
inlägg då och då men också
samarbeten kring aktiviteter,
som ett pågående medborgarförslag kring centrumets
utveckling. Många har engagerat sig i utvecklingen av
centrum och behovet av mer
närservice. Just centrumutvecklingen i Bagarmossen är

något Stockholmshem har
satsat extra på den senaste
tiden. Flera nya butiker och
caféer har öppnat.
Hoppas på fler bloggar
– Det är spännande med allt
som händer i centrum och så
gillar jag att det är så nära
ut till naturen. Även om jag
är dålig på att nyttja den,
skrattar han.

Tipsa Bagisbloggen!
Har du tips på vad Bagisbloggen ska ta upp? Anders
efterlyser ständigt mer att
skriva om. Eller kanske vill
du rent av bli gästskribent i
bloggen? Kontakta Anders
via bagisbloggen.se.

Drömmen med bloggen
är att fler ska vilja skriva
(läs mer här intill om du
vill skriva ett gästinlägg på
Bagisbloggen). Allra helst
en pionjär eller någon som
känner till områdets historia.
Men också att fler startar
liknande bloggar.
– En tjej hörde av sig som
funderade på att starta en
Skarpnäcks-blogg och undrade hur jag hade gjort. Jag
vet inte om det blev något
av, men det vore kul om fler
ville blogga om sitt område,
säger Anders.

Anders blogg om Bagarmossen
hittar du på bagisbloggen.se
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Blomsterbutik som blomstrar
Lena Holmberg är en av
Bagarmossen centrums nya
företagare. Tillsammans med
kollegan Linda driver hon den
nya blomaffären Blommor4U
i centrumet, som hon beskriver
som otroligt levande.
– Det är ett otroligt levande
centrum, alltid fullt med
folk. När vi kom hit såg
vi hur mysigt området är,
berättar Lena, som bytte
från floristjobb i Örebro
till Östermalm till Bagarmossen.

OM DU BEHÖVER KONTAKTA OSS

Fler hittar dit
Fler och fler kunder hittar
butiken, framförallt nu när
plantsäsongen med uteblommor dragit igång. Och

verksamheten blomstrar.
– Vi har fullt upp. Det har
redan öppnat två nya caféer

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)

så nu hoppas vi bara att
ännu fler vill öppna butiker
i centrum, säger hon.

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 Sydöst: 08-508 39 054, Skarpnäcks Torg 8, Skarpnäck
Växel
08-508 39 000
Mån–tor 08.15–16
Fre 08.15–15

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